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 ٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

  يف علم األصول
ــتيقان  أول واجـــب علـــى اإلنســـان ــه باسـ ــة اإللـ معرفـ
ــحة اإلميــان ممــن قــدرا   والنطـــق بالشـــهادتني اعتـــربا لص
ــال   ــب وباألعم ــدق القل يكـــون ذا نقـــص وذا كمـــالإن ص
ــد   ــان يف مزي ــن اإلمي ــن م ويف صــفاء القلــب ذا جتديــد  فك
وتـرك مـا للــنفس مـن شــهوات   بكثـــرة الصـــالة والطاعـــات
ــذنوب  ــع ال ــنفس م ــهوة ال ــوب فش ــوة القلـ ــان قسـ موجبتـ
ــاس  ــوب النـ ــد قلـ ــرحيم قوإن أبعـ ــا ال لــب قاســيمــن ربن

، من قدم الالزم مبعـىن تقـدم  ، بكسر الدال كمقدمة اجليش) قوله مقدمة(
  .وهي عرفا ما يتوقف عليه الشروع يف العلم. وبالفتح من قدم املتعدى

أي أول واجب مقصود لذاته على البالغ العاقل معرفة  )إخلأول واجب  قوله(
  .وإحاطة المتناعها عقال وشرعا اهللا يقينا معرفة إميانية أو برهانية ال معرفة إدراك

  .أي بالربهان ولو قاله كان أصرح) قوله باستيقان(
وجتوز به عن ، مجع عمل وهو حركة البدن بكله أو بعضه) قوله وباألعمال(

  .مناوى. حركة النفس
وهي كل ، مجع طاعة من عطف العام على اخلاص) قوله الصالة والطاعات(

  .ما فيه رضا اهللا تعاىل
  #.يف نسخة وإن من أبعد بسكون الدال للوزن )إخلن أبعد قوله وإ(



 

 

 ٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــص ــص  وســـائر األعمـــال ال ختلـ ــث ختل ــة حي ــع الني إال م
ــل    ــل العم ــة قب ــحح الني ــاألول  فص ــة ب ــا مقرون  ــت وائ

ــره  إو ــت آخ ــىت بلغ ــدم ح حزت الثـواب كـامالً يف اآلخـرة   ن ت
ــل  ــول مث العمـ ــة والقـ ــل   ونيـ ــنة ال تكم ــق س ــري وف بغ

ــ ــن مل يك ــألم ــم ذا فليس ــل  ن يعل ــاً فلريح ــد معلم ــن مل جي م
ــل    ــاً يأك ــن حرام ــة مم ــلوطاع ــوج جيع ــوق م ــاء ف ــل البن مث

  .أي من عهدة التكليف) قوله ال ختلص(
أا شرط للصحة خارج عن ماهية العمل مصاحب  هظاهر) قوله إال مع النية(

  .واملشهور أا ركن، هلا
أيها العامل بأن تأيت ا على وجه بناء اخلطاب أي أنت ) قوله حيث ختلص(

. اإلخالص فأفاد أن اإلخالص وصف للنية مفهومة غري مفهومها إذ هي القصـد 
  .واإلخالص إفراد املعبود بالقصد

أي جيب على من أراد عمال تصحيح نيته قبل عمله  )إخل ..قوله فصحح النية(
  .والقبلية يف كل شيء حبسبه

تدامة نية العمل ذكرا إلمتامه لـئال خيلـو   أي يندب اس )إخل ..قوله وإن تدم(
  .عنها حقيقة أما استدامتها حكما بأن ال يأيت مبا ينافيها فواجب

أي أن النية والقول والعمل إن وقعت بغري وفق سنة رسول  )إخل ..قوله ونية(
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي شريعته ال تكمل أي ال تعترب ألا معصية أو قرينـة  

  .منها
أي من مل يعلم ما تقدم بأن جهله أو شـيئا   )إخل ..من مل يكن يعلم ذا قوله(

  .منه فليسأل عنه أهل العلم وجوبا إن كان واجبا أو ندبا إن كان مندوبا
أي إن فعل الطاعة من صالة وصوم وحج وحنو ذلك ممن  )إخل ..قوله وطاعة(



 

 

 ٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  #.فوق حبر أجاج مثل واضع البناء، يأكل حرما أو يشربه أو يلبسه عاملا بتحرميه
ــزم  ــالفؤاد واج ــا ب ــاقطع يقين حبــدث العــامل بعــد العــدم   ف
ــه  ــه ال الحتياجـــ ــداه   أحدثـــ ــا ابت ــه مل ــو أراد ترك ول
ــال  ــده فعـ ــا يريـ ــو ملـ ــال   فهـ ــه مث ــق ل ــيس يف اخلل ول
ــل   ــدور جع ــل مق ــه لك ــل   قدرت ــوم مش ــل معل ــه لك وعلم
ــدبري  ــاخللق والتـ ــرد بـ ــن ال منفـ ــل ع ــنظري ج ــبيه وال ش

ــالم  يـــد قـــادر عـــالمحـــي مر ــمع والك ــا والس ــه البق ل
ــدمي  ــفه القـ ــه كوصـ ــيم  كالمـ ــموع للكل ــدث املس )١(مل حي

ــان  يكتـــب يف اللـــوح وباللســـان ــظ باألذه ــا حيف ــرا كم يق
ــزات  ــله مبعجـ ــل رسـ ــاهرات أرسـ ــق بـ ــاهرة للخلـ ظـ
ــهم حممــداً    ــن بين ــص م ــداوخ ــده نـــيب أبـ فلـــيس بعـ

ــفَ ــواهض ــن س ــع م ــى مجي ــو له عل ــه فه ــب لإلل ــفيع واحلبي الش
أي أنه جيب على املكلف أن يتيقن بفؤاده وهو داخـل   )إخل ..قوله فاقطع(

  .القلب حبدث بالتحريك أي جتدد العامل وهو ما سوى اهللا
فعال باالختيار ملا يريده وليس يف اخللـق   إنهأي  )إخل ..قوله فهو ملا يريده(

  .بأسرهم مماثل له
ن بني سائر الرسل خبصائص كثرية ال تكاد أي خصه م )إخل ..قوله وخص(

ومنـها  ، سواه من املرسلني من ومنها فضله على، أنه خامت النبيني: تنحصر فمنها
  #.ومنها أنه حبيب اهللا، أنه أول شافع وأول مشفع

                                     
  .النوع حادث اآلحادمذهب أهل السنة واجلماعة أن كالم اهللا قدمي  )١(



 

 

 ٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــديق ــل الصـ ــده فاألفضـ ــاروق وبعـ ــه الف ــاين ل ــل الث واألفض
   ــدري عثمــان بعــده كــذا علــي ــاقون فالبـ ــتة البـ فالسـ
ــفيان  والشــافعي ومالــك والنعمــان   ــل وس ــن حنب ــد ب وأمح
ــة   ــائر األئم ــن س ــم م ــه وغريه ــتالف رمح ــدى واالخ ــى ه عل
ــب   ــات رت ــا ذوو كرام ومـا انتــهوا لوالـد مــن غــري أب  واألولي

والزبري بـن  ، طلحة بن عبيد اهللا: وهم، أي من العشرة) قوله فالستة الباقون(
وأبو عبيدة ، وعبد الرمحن بن عوف، د بن زيدوسعي، وسعد بن أيب وقاص، العوام

  .بن اجلراح
  .أي من شهد وقعة بدر وهم ثلثمائة وبضعة عشر) قوله فالبدري(
  .أي الثوري) قوله سفيان(
أي كابن عيينة والليث بن سعد واألوزاعي وإسـحق بـن   ) قوله وغريهم(

وال التفات راهويه وداود الظاهري فهؤالء على هدى من رم يف العقائد وغريها 
  .ملن تكلم فيهم مبا هم بريئون منه

أي اختالف األئمة فيما طريقه االجتهاد فلو اختلف ) قوله واالختالف رمحه(
  .جواب جمتهدين فاألصح أن للمقلد أن يتخري فيعمل بقول من شاء منهما

  .بإسكان آخره وكذا النعمان وسفيان) قوله والشافعي(
لعارف باهللا وبصـفاته حسـب االمكـان    وهو ا: مجع ويل) قوله واألوليا(

املواظب على الطاعات اتنب للمعاصي املعرض عـن االمـاك يف اللـذات    
  .والشهوات املباحة فهو من توىل اهللا أمره فلم يكله إىل نفسه وال غريه حلظة

  .أي أن كرامام متفاوتة كمعجزات األنبياء) قوله كرامات رتب(
 ينتهون يف كرامام إىل حصول ولد من غـري  أي ال )إخل ..قوله وما انتهوا(

أبوين وقلب مجاد يمة وقيل مثل ذلك ال ميتنع ألن ما صح أن يكون معجزة لنيب 



 

 

 ٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  .يصح أن يكون كرامة لويل
#  

ــر  ــض الكف ــري حم ــز يف غ ــى ويلِّومل جي ــا علـ ــر خروجنـ األمـ
ــت  وما جرى بـني الصـحاب نسـكت    ــهاد نثب ــر االجت ــه وأج عن

ــب ينصـبوا  إمـام  فرض علـى النـاس   ــيء جي ــه ش ــى اإلل ــا عل وم
ومـــن يشـــا عاقبـــه بعدلـــهيثيــب مــن أطاعــه بفضــله   
ــرك  ــري الش ــاء غ ــا يش ــر م ــك  يغف ــار دون ش ــود الن ــه خل ب
ــا  ــه كم ــن أطاع ــاب م ــه عق يثيــب مــن عصــى ويــويل نعمــال
ــاال    ــؤمل األطف ــه أن ي ــذا ل ــتحاال ك ــامل اسـ ــفه بالظـ ووصـ
ــا يرزق من شـاء ومـن شـا حرمـا     ــو حمرم ــع ول ــا ينف ــرزق م وال
ــا    ــوت مؤمن ــن مي ــه مب فلــيس يشــقى بــل يكــون آمنــاوعلم
عنـــد إهلـــه حبالـــة الرضـــامل يزل الصـديق فيمـا قـد مضـى    
ــقي األزل  ــقي لشــ ــدلإن الشــ ــعيد مل يبـ ــه السـ وعكسـ
والنفس تبقـى لـيس تفـىن لألبـد    ومل ميت قبـل انقضـا العمـر أحـد    
ومــا شــهيد باليــاً وال نــيب   واجلسم يبلى غـري عجـب الـذنب   

أي أن اخلروج على والة األمور وقتاهلم حرام بإمجـاع   )إخل ..قوله ومل جيز(
املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني قاله النووي يف شرح مسلم وهو حممول علـى  

  .اخلروج عليهم بال عذر وال تأويل
عته وجيب فإنه خيرج عن حكم الوالية وتسقط طا) قوله يف غري حمض الكفر(

  .على املسلمني القيام عليه
أي أنه جيب سكوتنا عن املنازعات اجلاريـة بـني    )إخل ..قوله وما جرى(

ونثبت أجر ، الصحابة رضي اهللا عنهم وعن احملاربات اليت قتل بسببها كثري منهم



 

 

 ٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

وللمخطئ أجـرا علـى   ، فنقول إن للمصيب منهم أجرين، االجتهاد لكل منهم
  .اجتهاده

#  

ــاً  أخــرب عنــها اــتىب والــروح مــا ــها أدب ــال عن ــك املق فتمس
ــال  ــائر األعم ــىن س ــم أس ــال والعل ــري واإلفض ــل اخل ــو دلي وه
ــرد   ــفات الف ــم ص ــه عل ــؤدى ففرض ــه امل ــا حيتاج ــم م ــع عل م
ــدوام  ــن اهللا يف ال ــرض دي ــن ف كـــالطهر والصـــالة والصـــيامم
ــايع  ــاج للتبـ ــع للمحتـ ــام يف الصــنائع  والبيـ ــاهر األحك وظ

ــد لـــم داء للقلـــوب مفســـدوع ــرب وداء احلس ــب والك كالعج
ــام   ومــا ســوى هــذا مــن األحكــام ــى األن ــة عل ــرض كفاي ف

ــم   ــل مه ــله ك ــدوا حتص ــهقص مــن غــري أن يعتــربوا مــن فعل
ــر   ــي املنك ــروف و ــأمر مع ــؤثر ك ــهي مل يـ ــن النـ وإن يظـ

 أي ما سوى فرض العني من علوم أحكـام اهللا  )إخل ..قوله وما سوى هذا(
تعاىل كالتوغل يف علوم الشريعة فرض كفاية وعرفه بقوله كل مهم قصدوا حتصله 
من غري أن يعتربوا من فعله أي يقصد حصوله يف اجلملة فال ينظر إىل عني فاعلـه  
إال بالتبع للفعل ضرورة أنه ال حيصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديـين كصـالة   

  #.الصنائعودنيوي كاحلرف و، اجلنازة واألمر باملعروف



 

 

 ٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  ألحكام التكليفيةا
ــم  ــبع تقس ــرع اهللا س ــام ش الفـــرض واملنـــدوب واحملـــرمأحك
ــيح   ــا أب ــروه مث م ــع املك والسادس الباطل واخـتم بالصـحيح  والراب
ــواب  ــه الث ــا يف فعل ــالفرض م ــاب   ف ــه العق ــى تارك ــذا عل ك
ــة  ــى الكفاي ــروض عل ــه مف ــة  ومن ــن اجلماع ــليم م ــرد تس ك

ــ ــن ق ــاب م ــنة املث ــهوالس ــهد فعل ــرؤ إن أمهلـ ــب امـ ومل يعاقـ
ــة   ــى الكفاي ــنون عل ــه مس ــة  ومن ــن مجاع ــالم م ــدء بالس كالب

األحكام مجع حكم وهو خطاب اهللا املتعلق بفعـل  ) قوله أحكام شرع اهللا(
فاخلطاب توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام واملراد به ، املكلف باالقتضاء أو التخيري
سمى يف األزل خطابا على األصح واملكلف العاقـل  هنا كالمه النفسي األزيل امل

البالغ ويتعلق بفعله تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعده قبل البعثة وتنجيزهـا بعـد   
وجوده بعد البعثة وخرج بفعل املكلف خطاب اهللا تعاىل املتعلق بذاتـه وصـفاته   

غري البالغ وأفعاله وذوات املكلفني ال باالقتضاء والتخيري وال خطاب يتعلق بعمل 
  .العاقل
أي املسلم عليهم من واحد أو مجاعة فيكفي ) قوله كرد تسليم من اجلماعة(

منه خبالفه على واحد فإنه فرض عني إال إن كان املسلم أو املسلم عليـه أنثـى   
  .مشتهاة واآلخر رجال وال حمرمية بينهما وحنومها فال جيب الرد

  .وال مبتدع على مسلم ليس بفاسق) قوله كالبدء بالسالم(
  #.أما من الواحد فسنة عني) قوله من مجاعة(



 

 

 ١٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــل   ــالثواب حيص ــرام ف ــا احل ــل  أم ــن يفعـ ــارك وآمث مـ لتـ
ــذب ــروه مل يعـ ــل املكـ ــب  وفاعـ ــال يث ــف المتث ــل إن يك ب
ــتواء    ــاح باس ــا يب ــص م ــواء  وخ ــى الس ــرك عل ــل والت الفع
ــوى  ــه الق ــوى بأكل ــن إذا ن ــوى  لك ــد ن ــا ق ــه م ــة اهللا ل لطاع

ــا ال ــاأم ــادات فم ــا صــحيح يف العب ــا حكم ــرع اهللا فيم ــق ش واف
ــت ــا ترتبـ ــامالت مـ عليـــه آثـــار بعقـــد ثبتـــتويف املعـ
وهو الـذي بعـض شـروطه فقـد    والباطــل الفاســد للصــحيح ضــد
ــا واستثن موجـوداً كمـا لـو عـدما     ــاء إذا تيممـ ــد املـ كواجـ
ــل  ــود مث ــدوم كموج ــه مع )١(كدية تورث عـن شـخص قتـل   ومن

على العبادة  يأي أنه يثاب على املباح إن نوى بأكله التقو) ما قد نوى قوله(
  .أو بنومه النشاط هلا

أي يف وقوعه بأن استجمع ما يعترب فيه شرعا من ) قوله فما وافق شرع اهللا(
  .أركان وشروط ولو يف ظن فاعله وإن مل يسقط القضاء

بت عليه آثاره وهي أي والصحيح يف املعامالت ما ترت) قوله ويف املعامالت(
  .ما شرع ذلك العقد له كامللك يف البيع وحل الوطء يف النكاح وحنو ذلك

أي أن الباطل هو الفاسد وهو الذي فقد بعض معترباته  )إخل ..قوله والباطل(
  .من الشروط

#  

                                     
 .١٢-٥مقدمة منت الزبد يف علم الفقه للشيخ أمحد رسالن رمحه اهللا تعاىل ص  )١(



 

 

 ١١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
شريك له وأشهد أن  احلمد هللا رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال

  .وعلى آله وأصحابه أمجعني -صلى اهللا عليه وسلم–حممداً عبده ورسوله 
وبعد فهذه أبيات جامعة ملسائل نافعة تشتمل على أحكام وأخـالق وآداب  

  .مجعتها من كتب كثرية والشعر حمبوب للنفوس
ل أسأ. وإن من الشعر حلكمة وحقاً إن فيها حكماً وأحكاما وأخالقاً وآداباً

اهللا تعاىل أن ينفع ا من قرأها أو مسعها أو كتبها أو طبعها فنشرها وأن جيعلـها  
خالصة لوجهه الكرمي ومن أسباب الفوز لديه جبنات النعيم وهو حسـبنا ونعـم   

  .الوكيل
  "مبادئ العلوم"

ــرة   ــن عش ــل ف ــادئ ك احلـــد واملوضـــوع مث الثمـــرةإن مب
ــع  ــبة والواضـ ــله ونسـ حكـم الشـارع   واالسم االسـتمداد وفضـ
ومــن درى اجلميــع حــاز الشــرفامسـائل والـبعض بـالبعض اكتفــى   

  
  "عمدة الدين"

  عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كالم خري الربية
  اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه

#  



 

 

 ١٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :يشري إىل أن عمدة الدين جمموعة يف أربعة أحاديث
احلالل بني واحلرام بـني  (حديث  -٢) )١(لنياتإمنا األعمال با(حديث  -١

اهللا وازهد فيمـا   حببكازهد يف الدنيا (وحديث  -٣) )٢(وبينهما أمور مشتبهات
من حسن إسالم املـرء تركـه مـا ال    (حديث  -٤) )٣(عند الناس حيبك الناس

  ).)٤(يعنيه
  "موجبات الشكر"

يف أمـن  وكان صحيحاً جسمه وهـو إذا اجتمع اإلسالم والقـوت للفـىت  
ــنفقد ملـك الـدنيا مجيعـاً وحازهـا     ــه الشــكر هللا ذي امل وحــق علي

  "من أسباب النجاة"
ــا    ــايت وإ ــوا جن ــة أرج ــم بأربع ــدي وأعظ ــذخور ل ــد م آلك
ــداً ــي وحــيب حمم ــهادة إخالص وحســن ظنــوين مث أين مســلم  ش

  "مثانية البد منها" 
ــورى ــى كــل ال ــة حــتم عل مثانيـة فكل امـرئ البـد لـه مـن     مثاني
ــة  ــاع وفرق ــم واجتم ــرور وه ــة س ــقم وعافي ــر مث س ــر ويس وعس

  "مثانية تبقى"
من اخللق والبـاقون يف حيـز العـدم   مثانيــة حكــم البقــا يعمهــا   
وعجب وأرواح كذا اللـوح والقلـم  هي العرش والكرسـي ونـار وجنـة   

#  

                                     
 .رواه البخاري ومسلم )١(
 .متفق عليه )٢(
 .قال النووي حديث حسن رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة )٣(
 .حديث حسن رواه الترمذي وغريه قاله النووي يف األربعني )٤(



 

 

 ١٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  "شروط حتصيل العلم"
ــن أخــي لــن تنــال العلــم إال بســتة ــأنبيك ع ــانس ــيلها ببي تفص
ــة ــهاد وبلغ ــان ذكــاء وحــرص واجت ــول زم ــتاذ وط ــاد أس وإرش
ــتعلمبتسع ينـال العلـم قـوت وصـحة     وحــرص وفهــم ثاقــب يف ال
ــموحفــظ ودرس للعلــوم ومهــة   ــهاد معل ــباب واجت ــرخ ش وش

  "شروط ال إله إال اهللا"
حمبــة انقيــاد والقبــول هلــا   علم يقني وإخـالص وصـدقك مـع   

ســوى اإللــه مــن ارتــداد قــداهلاا الكفـران منـك مبـا   وزيد ثامنـه 
  "دواء القلب"

ــوته ــد قس ــس عن ــك مخ فـدم عليهــا تفـز بــاخلري والظفــر  دواء قلب
ــدبره   ــرآن ت ــن وق ــالء بط كذا تضـرع بـاك سـاعة السـحر    خ
ــرب كذا قيامـك جـنح الليـل أوسـطه     ــري واخل ــل اخل ــالس أه وأن جت

  "علوم القرآن"
ــع  ــرآن تس ــا لق ــرفأال إمن سأنبيكها يف بيت شـعر بـال خلـل   ة أح

ــابه   ــم متش ــرام حمك ــالل ح ــل ح ــة مث ــة قص ــذير عظ ــري ن بش
 "شروط وجوب احلج"

ــان  ــرة واجبـ ــج والعمـ يف العمــر مــرة بــال تــوان   احلـ
ــه   ــذا حري ــالم ك ــرط إس عقــل بلــوغ قــدرة جليــه   بش

#  



 

 

 ١٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

 "حراممواقيت اإل"
ــيمن   ــم ال ــراق يلمل ــرق الع ــرم  ع ــة حي ــذي احلليف ــدينوب امل
ــا   ــررت ــة إن م ــام جحف وألهــل جنــد قــرن فاســنب   والش
 "املكارم"

ــنفة ــواب مصـ ــا إن املكـــارم أبـ ــمت ثانيه ــا والص ــل أوهل فالعق
ــا  ــم رابعه ــا واحلل ــم ثالثه )١(واجلود خامسها والصدق سـاديها والعل

ــيهاوالصــرب ســابعها والشــكر ثامنــها ــرب عاش ــعا وال ــني تاس )٢(والل

 "ليت جيري لإلنسان ثواا بعد موتهاألشياء ا"
ــن آدم فلــيس جيــري ــر إذا مــات اب ــري عش ــال غ ــن فع ــه م علي
وغرس النخـل والصـدقات جتـري   علـــوم بثهـــا ودعـــا جنـــل
ــر   ــاط ثغ ــحف ورب ــة مص ــر  وراث  ــراء ــر أو إج ــر البئ وحف
ــأوي   ــاه ي ــب بن ــت للغري إليـــه أو بنـــاء حمـــل ذكـــروبي
ــذها مــ وتعلـــيم لقـــرآن كـــرمي   ــر فخ ــث حبص ن أحادي

 "الذين يستحقون الصفع"
ال لوم يف واحـد منـهم إذا صـفعا   يستوجب الصـفع يف الـدنيا مثانيـة   
ــر  ــه خط ــلطان ل ــتخف بس وداخل البيـت تطفـيال بغـري دعـا    املس

#  

                                     
 .ا لغة يف سادسهاساديه )١(
 .عاشيها أي عاشرها )٢(



 

 

 ١٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــامعه  ــري س ــديث غ ــف حب وداخــل يف حــديث اثــنني منــدفعاومتح
ــه   ــري مرتل ــره يف غ ــذ أم ره ارتفعـا وجالس جملسـا عـن قـد   ومنف
وطالب الفضل مـن أعدائـه طمعـا   ومبتغـى الـود ممـن ال خـالق لـه     

 "الفضائل"
ــت  ــو مجع ــها ل ــائل كل رجعـــت جبملتـــها إىل شـــيئنيإن الفض
ــبني تعظــيم ذات اهللا جــال جاللــه   ــالح ذات ال ــعي يف إص والس

 "األم مدرسة"
ــددا  ــة إذا أعــ ــراق األم مدرســ ــب األع ــعباً طي ــددت ش أع

ــاء األم ر ــده احليـ ــراق وض إن تعهـ ــا إيـ ــالري أورق أميـ بـ
ــاتذة األىل ــتاذ األســ ــاق األم أســ ــدى اآلف ــآثرهم م ــغلت م ش

 "خري النساء"
ومــن حفظتــه يف مغيــب ومشــهدوخري النساء من سرت الزوج منظـرا 
ــها   ــرية بيت ــاظ قص ــرية ألف قصرية طرف العني عـن كـل أبعـد   قص
ـ   ـودود الولود األصـل ذات التعبـد  عليك بذات الدين تظفر بـاملىن الـ

"املرأة الصاحلة"  
ــا    ــا ومجاهل ــاة مباهل ــيس الفت ــاء ل ــاخر اآلبـ ــال وال مبفـ كـ
ــا  ــا وبطهرهـ ــها بعفافهـ وصـــالحها للـــزوج واألبنـــاءلكنـ
ترعــاك يف الســراء والضــراء  وقيامهـــا بشـــئون مرتهلـــا وأن
ـ    ــة اخلياليت شعري أين توجـد هـذه الـ ــت القب ــفتيات حت ــراءـ ض

#  



 

 

 ١٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

 "أوصاف املرأة احملمودة"
ــرا  صفات من يستحب الشرع خطبتـها  ــار خمتص ــا ألويل ألبص جلو
ــا أدب   ــن زا ــيبة ذات دي ولو تكون حوت يف حسـنها القمـرا  حس
الصفات اليت اجلو ملـن نظـرا   يهذغريبة مل تكـن مـن أهـل خاطبـها    
ــة    ــاءت ثابت ــث ج ــا أحادي  ا مـن يف ال علـوم قـرا  أحاط علما

  "آداب اجللوس على الطريق"
ـ    مجعت آداب من رام اجللوس علـى الطـ

ــق إنســانا   ــول خــري اخلل ــن ق ـــريق م
 افش السالم وأحسـن يف الكـالم ومشـت   

ــانا   ــالما زد إحســ ــا وســ عاطســ
 يف احلمل عـاون ومظلومـاً أعـن وأغـث    

ــا     ــد حريان ــبيال واه ــد س ــا وأرش هلفان
  نـه عـن نكـر وكـف أذى    بالعرف مروا

ــا     ــر موالن ــر ذك ــا وأكث ــض طرف وغ
  

  "ما يباح من الغيبة"
ــتظلم ومالــذم لــيس بغيبــة يف ســتة    ــمـ ــذررعـ ف وحمـ
ــن  ــتفت وم ــقا ومس ــر فس ــر وملظه ــة منك ــة يف إزال ــب اإلعان طل

#  



 

 

 ١٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :وهي" مراتب اإلميان بالقدر أربع"
  . مشيئته هلا -٣    .كتابته هلا -٢  .علم اهللا باألشياء قبل كوا -١
  .خلقه هلا وإجياره وتكوينه -٤

  :مجعها الشاعر بقوله
ــيئته   ــا مش ــة موالن ــم كتاب ــوين عل ــاد وتك ــق وإجي ــذاك خل ك

  "فوائد السفر"
وسافر ففي األسـفار مخـس فوائـد   تغرب عن األوطان يف طلـب العـال  
ــة  ــاب معيش ــم واكتس ــريج ه ــد  تف ــحبة ماج ــم وآداب وص وعل

ــل يف األ ــإن قي ــةف وقطع الفيـايف وارتكـاب الشـدائد   ســفار ذل وحمن
ــد فموت الفىت خـري لـه مـن حياتـه     ــني واش وحاس ــوان ب ــدار ه ب

  "املسائل اليت تسن التسمية فيها"
ــه  ــل جالل ــرمحن ج ــمية ال لنا شرعت فاحرص عليهـا وأوصـل  وتس
وغسل ـا حـال الطهـور لغاسـل    كذا األكل والشـرب الـذي جتمـال   

على الـرب أو يف البحـر مث لـداخل   جاز يف الشـرع فعلـه  وعند ركوب 
ــازل إىل مســجد أو بيــت وللبســه   ــاب املن ــالق لب ــزع وإغ ون
ــة  ــباح ووطء حليل ــاء مص ــلوإطف ــرب خــري حام ــه وصــعود من ل
خــروج مــن املرحــاض مث لــداخلوتغميض ميـت مث يف اللحـد جعلـه   
ــة  ــواف بكعب ــداء للط ــد ابت تشـريف عـادل  هلا شرف الـرمحن  وعن

ــيمم   ــد ت ــوء مث عن ــد وض وحنر فواضـب كاحلبيـب املواصـل    -وعن
#  



 

 

 ١٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  "األشياء اليت حيملها اإلمام عن املأموم يف الصالة"
ــأموم   ــن م ــام ع ــل اإلم مثانيـــة تعـــد يف املنظـــوم  وحيم
ــهو   ــجود الس ــذا س ــة ك ــروي  فاحت ــوت امل ــع القن ــترة م وس
ــجود يف ــع السـ ــام  ومســـع اهللا مـ ــالوة اإلم ــاكتفى ت ــراً ف س
ــأموم   ــالوة املـ ــذا تـ خلف اإلمـام فـا فهمـن منظـومي    وهكـ
ــبق   ــن س ــن م ــهد أول ع ــق تش ــن حم ــع فك ــن أرب ــة م بركع

  "األعمال اليت من عمل ا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"
أخبار مسانيد قـد رويـت بإيصـال   قد جاء عن اهلادي وهـو خـري نـيب   
ا قـدم أواخـر للمـات بإفضـال    ميف فضل خصـال وغـافرات ذنـوب   
ــدر  ــة ق ــام ليل ــوء قي ــج وض والشهر وصـوم لـه ووقفـة إقبـال    ح
د أعمى وشهيد إذ املؤذن قـد قـال  آمــني وقــار يف احلشــر ومــن قــا
ــإهاللتسعى ألخ والضـحى وعنـد لبـاس    ــا ب محــد وجمــيء مــن إيلي

)٢(لمع ذكر صالة على النيب مـع اآل )١(يف اجلمعة يقـرأ قـواقال وصـفاح   

  "ثالثة جتلو البصر"
ــه احلســنثالثــة جتلــو عــن القلــب احلــزن ــاء واخلضــرة والوج امل

#  

                                     
 .يعين املصافحة عند اللقاء )١(
 .٤٣٧انظر هذه اخلصال يف كتاب جة الناظرين للمؤلف ص  )٢(



 

 

 ١٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  ن جيب عليه رد السالم ومن ال جيبم
أو ، ومن يأكـل ، ومن يف احلمام، منهم املتوضئ، يكره السالم على مجاعة

وعلى مستمع هلم ، وواعظ، وخطيب، وحمدث، وملب، وذاكر، وعلى تال، يقاتل
، ومن علـى حاجتـه  ، ومقيم، ومؤذن، وباحث يف علم، ومدرس، فقه ومكرر

فمن سلم يف حالة ال يستحب فيها ، وحنوهم، أو مشتغل بالقضاء، ومتمتع بأهله
  :وقد نظمهم اخللويت وزاد عليهم مجاعة فقال. السالم مل يستحق جواباً

ــغالرد الســالم واجــب إال علــى   ــل ش ــالة أو بأك ــن يف الص م
ــر  ــرب أو ق ــةأو ش ــة  اءة أو أدعي ــة أو تلبي ــر أو يف خطب أو ذك

أو يف إقامـــــــــة أو األذانأو يف قضــاء حاجــة اإلنســان  
ــكران   ــل أو الس ــلم الطف ــان  أو س ــا افتت  ــى ــابة خيش أو ش
أو حالـــة اجلمـــاع أو حتـــاكمأو فاســـق أو نـــاعس أو نـــائم
ــرونا  أو كــان يف احلمــام أو جمنونــا   ــها عش ــان قبل ــي اثنت فه

وإذا انتفى الوجوب . النص يف بعض هذه والبقية بالقياس على املنصوص ورد
، نعم يف مواضع يكره الرد أيضاً كالذي على حاجته، بقي االستحباب أو اإلباحة

  .ولعل مثله من مع أهله
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 ٢٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  "تنبيه"
وهـذا أحـد   . ابتداء السالم أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده واجب

  .أفضل من الفرض املواضع اليت السنة فيها
  .إنظار املعسر فرض وإبراؤه سنة وهو أفضل: الثاين

  .التطهر قبل الوقت سنة وبه جيب: الثالث
  -:وقد نظمها السيوطي فقال

حىت ولـو قـد جـاء منـه بـأكثر     الفرض أفضـل مـن تطـوع عابـد    
ــداء  ــت وابت ــل وق ــر قب ــر  إال التطه ــراء املعس ــذا إب ــالم ك للس

  :لويت اخلتان ونظمه فقالوزاد الشيخ العالمة اخل
ــر  وكــذا ختــان املــرء قبــل بلوغــه ــام املكث ــد اإلم ــه عق ــم ب مت

  ثالثة ال ترد
ثالثة ال تـرد اللـنب   ((روى الترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعاً 

  :وأنشد بعضهم)) والوسادة والدهن
ــزمن قــد كــان يف ســرية خــري الــورى ــول ال ــه اهللا ط ــلى علي ص

ــرد الط ــأأن ال يـ ــب واملتكـ واللحــم أيضــاً يــا أخــي واللــنبيـ
  "سالمة الصدر والصدق وكتمان السر"

ــالث   ــاه ثـ ــرء أخطـ ــاد إذا املـ ــن رم ــف م ــو بك ــه ول فبع
ــه  ــدق من ــدره والص ــالمة ص وكتمــان الســرائر يف الفــؤاد  س

 * * *  
#  



 

 

 ٢١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  "من صفات العامل العاقل"
ئــق أربــعفــىت  ال تــرى فيــه خالوليس مبنسـوب إىل العـامل والنـهى   
ــيت ــا ــه ال ينال جسيم اخلـري والفضـل أمجـع   فواحــدة تقــوى اإلل
ــه ذو وثانيــة صــدق احليــا فإنــه    ــاع علي ــروءةطب ــع امل يطب
ــت  ــل اطلع ــم إذ اجله ــة حل ــن فجــور تســرعوثالث ــا م ــه خباي إلي
إذا ناب احلـق الـذي لـيس يـدفع    ورابعــة جــود مبلــك ميينــه   

  فوائد السواك ومنافعه
  :شيخ أبو بكر اجلراعي احلنبليقال ال

ــواين    ــا إخ ــواك ي ــد الس ــنان   فوائ ــفرة األس ــزول ص ــه ت ب
ــا   ــى الرب ــواه يرض ــر األف ــيبا يطه ــى الش ــرتع ويبط ــهل ال يس
ــه  ــذكى الفطن ــوت ي ــن الص ــنه حيس ــيب الس ــل يص ــد يف العق يزي
ــان بـــه تقـــوى لثـــة األســـنان ــاحة اللسـ ــد يف فصـ يزيـ
ــب احيــد أبصــاراً يزيــد أجــرا    ــرا يطي ــي الفق ــة ينف لنكه
ــنان   ــرة األس ــاً حف ــل أيض ويقطــع الســوداء يف األبــدان  يزي
ــدان ينقى الـدماغ يـا أخـا اإلحسـان     ــوة لألبـ ــل القـ وحتصـ
ــهادة   ــذكر الش ــا ي ــلبا قوي ــاده  ص ــرئ اعت ــات الم ــد املم عن
ــداعا  ــرب والص ــذاب الق ــي ع رطوبــة األجســاد واألوجاعــا  ينف
ــافحه  ــه مصـ ــك اهللا لـ ــوار فيــه الئحــه حــنيمالئـ تــرى األن
ــام    ــرد املن ــبلغم يط ــع ال حيصــل العــون بــه علــى الــدواميقط
ملعـــدة اآلكـــل ذاك واضـــحاأيضــاً يكــون يــا أخــي مصــححاً
ــبعينا   ــلت س ــالة فض ــه الص رواه أمحــــد لنــــا يقينــــاب
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 ٢٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــاب اهللا وهــو مؤكــد لــدى انتبــاه    ــراءة يف كتــ مث القــ
ــم  ــري الف ــع تغ ــالة م ــذا الص ــاعلم  مث اك ــدخول ف ــوء وال لوض
ــامي    ــا إم ــرتل ي ــىن إىل امل ــيأع ــتمع كالم ــربا واس ــه ش واجعل

  
  أقسام العلم النافع

  :العلم النافع املقصود وغريه وسيلة إليه ثالثة أقسام ال رابع هلا
  .علم بأمساء اهللا وصفاته - ١
وعلم مبا أخرب اهللا به من األمـور املاضـية واحلاضـرة     - ٢

 .واملستقبلة
اهللا به من األمور املتعلقة بالقلوب واجلوارح  وعلم مبا أمر - ٣

من اإلميان باهللا ومن معارف القلوب وأحواهلا وأحـوال اجلـوارح   
 .وأعماهلا

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
ــا  ــا هل ــالث م ــام ث ــم أقس ــان  والعل ــق ذو تبي ــع واحل ــن راب م
ــه   ــه وفعل ــاف اإلل ــم بأوص ــرمحن عل ــاء للـ ــذلك األمسـ وكـ

ــاين  ي الـذي هـو دينـه   واألمر والنـه  ــاد الث ــوم املع ــزاؤه ي وج
ــان والكــل يف القــرآن والســنن الــيت ــوث بالفرق ــن املبع ــاءت ع ج
ــذلق   ــرؤ متح ــال ام ــا ق ــذيان واهللا م ــن اهلـ ــوامها إال مـ بسـ

  التكرب واهلوى
  :قال ابن القيم رمحه اهللا

ــان  وسل العيـاذ مـن التكـرب واهلـوى     ــر جامعت ــل الش ــا لك فهم



 

 

 ٢٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ق اخلـــري إذ يف قلبـــه يلجـــانالفـىت عـن كـل طـر     ومها يصدان
#  

والكــرب أخــرى مث يشــتركان  فتـــراه مينعـــه هـــواه تـــارة
ــابع  ــار إال تـ ــا يف النـ ــنريان واهللا مـ ــاكين ال ــأل س ــذين فاس ه
ــهما ــو جــردت نفســك من ــانواهللا ل  ــود كــل ــك وف ــت إلي ألت

  اخلري فيما اختار اهللا
لــدهر ذو دول والــرزق مقســومواالعبد ذو ضـجر والـرب ذو قـدر   
ويف اختيـار ســواه اللـوم والشــوم  واخلري أمجـع فيمـا اختـار خالقنـا    

  العقل واألدب
ــة   ــرئ هب ــب اهللا الم ــا وه أفضــل مــن عقلــه وأدبــه   م
ــدا   ــإن فق ــىت ف ــال الف ــا مج ففقــده للحيــاة أمجــل بـــه   مه

  الصفح عن كل مذنب
إىل اجلــرائم وإن كثــرت منــه سألزم نفسي الصفح عن كل مـذنب 
شــريف ومشــروف ومثــل مقــاومفما النـاس إال واحـد مـن ثالثـة    
ــق الزم فأما الـذي فـوقي فـأعرف فضـله     ــق واحل ــه احل ــع في وأتب
ــم  وأما الذي دوين فإن قال صـنت عـن   ــى وإن الم الئ ــه عرض إجابت
تفضلت إن احللـم للفضـل حـاكم   وأما الذي مثلـي فـإن زل أو هفـا   

  يف الصالةما ينهى عنه 
ــا  ــالة فإنن ــا يف الص ــن قمن ــتة إذا حن ــا بس ــان فيه ــن اإلتي ــا ع ين
ــب  ــات كثعل ــري والتف ــروك بع ونقر غـراب يف سـجود الفريضـة   ب
وإذا ناب خيـل عـن فعـل التحيـة    وإقعــاء كلــب أو كبســط ذراعــه
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 ٢٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  "األنبياء واملرسلون الذين جيب اإلميان م على التفصيل"
  مخسة وعشرون

بأنبياء علـى التفصـيل قـد علمـوا    ى كل ذي التكليـف معرفـة  حتم عل
ــا(يف  ــك حجتن ــة) تل ــهم مثاني من بعد عشر ويبقـى سـبعة وهـم   من

ذو الكفل آدم باملختـار قـد ختمـوا   إدريس هود شـعيب صـاحل وكـذا   
  :وأولو العزم منهم مخسة جمموعون يف قول بعضهم

ــه  ــى كليم ــراهيم موس ــد إب أولو العـزم فـاعلم  فعيسى فنوح هم حمم
  املفتون باملدينة من التابعني

هم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم ) املفتون باملدينة من التابعني( 
بن حممد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرمحن بـن حـارث بـن هشـام     
 وسليمان بن يسار وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود وهؤالء هم الفقهـاء 

  :السبعة وقد نظمهم القائل فقال
روايتهم ليست عـن العلـم خارجـة   مــن العلــم ســبعة أحبــر قيــلإذا 

سعيد أبـو بكـر سـليمان خارجـه    فقل هـم عبيـد اهللا عـروة قاسـم    
  من فوائد اجلليس الصاحل

من العلماء أهـل التقـى والتسـدد   وخــالط إذا خالطــت كــل موفــق
فخالطه ـدى مـن هـداه وترشـد    يفيدك من علم وينـهاك عـن هـوى   
ــدوخري جلـيس املـرء كتـب تفيـده     ــل مؤي ــا كعق ــا وآداب ــو م عل
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 ٢٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  من أهوال يوم القيام
ــه ــو علمــت ول ــة ل ــوم القيام لفــررت مــن أهــل ومــن أوطــاني
ــه   ــماء هلول ــققت الس ــوم تش ــدان ي ــارق الول ــه مف ــيب من وتش
ــره   ــر ش ــوس قمطري ــوم عب ــاني ــيم الش ــق عظ ــر يف اخلل منتش

  أنواع اإلميان وزيادته ونقصانه
ــة  ــني ثالثـ ــاهللا بـ ــا بـ ــان  إمياننـ ــاد جن ــول واعتق ــل وق عم
وكالمهــا يف القلــب يعتلجــان  ويزيــد بــالتقوى ويــنقص بــالردى

  ينبغي لك أن تستحي من اهللا الذي يراك 
والــنفس داعيــة إىل الطغيــان  وإذا خلــوت بريبــة يف ظلمــة  
ــراين فاستح مـن نظـر اإللـه وقـل هلـا      ــالم ي ــق الظ ــذي خل إن ال

  غض البصر عن مالحظة النساء
ــبيان  واغضض جفونك عن مالحظة النساء ــداث والص ــن األح وحماس
ــاء   ــاظرين إىل النس ــال الن مثــل الكــالب تطــوف باللحمــانإن الرج
ــان إن مل تصن تلـك اللحـوم أسـودها    ــوض وال أمث ــال ع ــت ب أكل

  حمظورات اإلحرام للحج والعمرة
ــدري  ــن ي ــا م ــرام ي ــرم اإلح ــر   حم ــم الظف ــعر وقل ــة الش إزال
ــدهن وصــيد الطــريواللبس والـوطء ومـا يـدعو لـه     والطيــب وال
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 ٢٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  كن فاعال للخري قائال له
ــه  ــواال ل ــري ق ــاعال للخ ــن ف ــان ك ــل مقترن ــل الفع ــالقول مث ف
ــان  من غوث ملـهوف وشـعبة جـائع    ــة ع ــان وفدي ــار عري ودث

ــ ــت اخلــري ال مت ــإذا فعل ــهف ــان نن ب ــدح منـ ــري يف متمـ ال خـ
  إرشادات طبية

ــدان أقلل طعامـك مـا اسـتطعت فإنـه     ــحة األب ــوم وص ــع اجلس نف
ــأ ــدواي ااعــة والظم ــدان  حصــن الت ــنا قي ــك نفوس ــا لف ومه
ــان حسن الغذاء ينوب عن شرب الـدواء  ــل واإلدم ــع التقلي ــيما م س
رآنبــفهمــا لــدائك كلــه   وتداو بالعسـل املصـفى واحـتجم   

  شرف العلم والعمل به
من مل يكن ذا علـم مل يكـن رجـال   العلم أشـرف شـيء قالـه رجـل    
فالعلم زين ملـن بـالعلم قـد عمـال    تعلم العلـم واعمـل يـا أخـي بـه     
ــاحبه  ــريف لص ــن وتش ــم زي فاطلب هديت فنون العلـم واألدبـا  العل
ــه ــاء ل ــم كــرت وذخــر ال فن انعم القرين إذا مـا صـاحب صـحب   العل

  من دواعي الكذب
ــه ــن مهانت ــرء إال م ــذب امل أو فعله السـوء أو مـن قلـة األدب   ال يك
من كذبة املـرء يف جـد ويف لعـب   لعض جيفـة كلـب خـري رائحـة    
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 ٢٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  الدنيا حتذر من فتكها
ــا  ــالء فيه ــول مب ــدنيا تق ــي ال حذار حـذار مـن بطشـي وفتكـي    ه
ــام   ــين ابتس ــوا م ــال يغرركم ــف ــويل مضــحك والفع ــيفق ل مبك

  احفظ لسانك
ــان  ــا اإلنس ــانك أيه ــظ لس ــان  احف ــه ثعبـ ــدغنك إنـ ال يلـ
ــجعان كــم يف املقــابر مــن قتيــل لســانه ــاءه الش ــاب لق  ــت كان

  من مزايا كتاب اهللا القرآن الكرمي
سوى عزلة فيهـا اجللـيس كتـاب   فلــم يبــق للراجــي ســالمة دينــه
شـريف صـواب  حواه من العلـم ال كتاب حوى كـل العلـوم وكلمـا   
ــه   ــه دليل ــب إال وفي ــا مطل ــاب وم ــذكي حج ــه لل ــيس علي ول
ــابوفيه الدواء من كـل داء فثـق بـه    ــوب كت ــه ين ــا عن ــو اهللا م ف
ــريه ــك صــراطاً مســتقيماً وغ ــعاب يري ــها وش ــل كل ــاوز جه مف
ــذاب يزيــد علــى مــر اجلديــدين جــدة ــوت ع ــا تل ــه مهم فألفاظ
ــة   ــاملني ورمح ــدى للع ــه ه ـ وفي ــه علـ ــواب وفي ــة وص وم مج

  الزم القناعة ففيها راحة
لو مل يكـن لـك إال راحـة البـدن    هي القناعـة فالزمهـا تعـش ملكـا    
بغري القطـن والكفـن   اهل راح منهوانظر ملـن ملـك الـدنيا بأمجعهـا    
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 ٢٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  الغىن غىن النفس
ــرية  ــون فق ــزع أن تك ــنفس جت والفقر خري هلـا مـن غـىن يطغيهـا    ال

ــا كفاف فـإن أبـت  وغىن النفوس هو ال ــا يف األرض ال يكفيه ــع م فجمي
  فائدة يف فضل مكة املكرمة

  :قال الشاعر
ــة   ــرم قبل ــت احمل ــا البي  ــدل  أرض ــاجد تع ــا املس ــاملني هل للع
ــيودها  ــها وص ــرام أرض ــرم ح ــل ح ــبالد حمل ــل ال ــيد يف ك والص
ــها  ــك كل ــاعر واملناس ــا املش وإىل فضـــيلتها الربيـــة ترحـــلو

واحلجر والـركن الـذي ال يرحـل   م وحـوض زمـزم مشـرعاً   وا املقا
ــل واملســجد العــايل احملــرم والصــفاء ــوف ويرم ــن يط ــعران مل واملش
وا املسـيء عنـه اخلطايـا تغسـل    ومبكة احلسـنات ضـوعف أجرهـا   

  ما ينبغي قبوله
إذا ما ا قـد أحتـف املـرء خـالن    عن املصـطفى سـبع يسـن قبوهلـا    

ــوى مث   ــان وحل ــادةده ــان در وس ــب ورحي ــف وطي ــة تنظي وآل
  الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله

ــبعة   ــطفى س ــنيب املص ــال ال ــه وق ــرمي بظلـ ــهم اهللا الكـ يظلـ
ــدق  ــئ متص ــف ناش ــب عفي ــه  حم ــام بعدل ــل واإلم ــاك مص وب
ــه  ــاز وعون ــالل غ ــبعة إظ وإنظــار ذي عســر وختفيــف محلــهوزد س
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 ٢٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
 

ــهاتـب وإرفاد ذي غـرم وعـون مك   ــال وفعل ــدق يف املق ــاجر ص وت
  فائدة يف تقدير املساحات

أربع ) والباع(ألف باع ) وامليل(ثالثة أميال ) والفرسخ(أربع فراسخ ) الربيد(
) والشـعرية (ست شـعريات  ) واإلصبع(أربعة وعشرون إصبع ) والذراع(أذرع 

  :ست شعرات من شعر بغل أو محار قال الشاعر
ــخ   ــن الفراس ــد م ــعإن الربي ــال ضــعواأرب ــثالث أمي والفرســخ ف

والبـــاع أربـــع أذرع فتتبعـــواوامليل ألـف أي مـن الباعـات قـل    
ــع  ــابع أرب ــن األص ــذراع م ــدها عشــرون مث اإلصــبعمث ال ــن بع م
ــع ست شـعريات بطـن كـل شـعرية     ــرية توض ــر األخ ــها إىل ظه من
من شـعر بغـل أو محـار فـامسعوا    مث الشعرية سـت شـعرات غـدت   

  توبة وحفظ الصلوات قبل املماتال
ــس  ــلواتك اخلم ــى ص ــل عل ــي أقب ــاه ال ميس ــبح وعس ــم مص ك
ــة  ــد بتوب ــوم اجلدي ــتقبل الي ــس واس ــحيفة األم ــوب ص ــوا ذن متح

ــض ــك الغ ــيفعلن بوجه ــبال فل ــمس ال ــورة الش ــالم بص ــل الظ فع
  هل تعلم؟

ــهمن كـان يعلـم أن املـوت يدركـه     ــرب مســكنه والبعــث خمرج والق
ــني  ــه ب ــتبهجه وأن ــات س ــجه  جن ــار ستنض ــة أو ن ــوم القيام ي

ومـــا أقـــام عليـــه أمسجـــهفكل شيء سوى التقـوى بـه مسـج   
مل يدر أن املنـا يـا سـوف تزعجـه    ترى الذي اختـذ الـدنيا لـه وطنـا    
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 ٣٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  أنت بني األمس واليوم وغد
ــد  مضى أمسك املاضي شـهيداً معـدالً   ــك جدي ــوم علي ــه ي وأعقب

ــد  ترفـت إسـاءة  فإن كنت بـاألمس اق  ــت محي ــان وأن ــثن بإحس ف
ــد وال ترج فعل اخلـري منـك إىل غـد    ــت فقي ــأيت وأن ــداً ي ــل غ لع

  من واجب املعلم
ــريه  ــم غ ــل املعل ــا الرج ــا أيه ــيم ي ــان ذا التعل ــك ك ــال لنفس ه
ــقيمتصف الدواء لذي السقام وذي الضىن ــت س ــه وأن ــا يصــح ب كيم
تــهت عنــه فأنــت حكــيمفـإذا ان ابــدأ بنفســك فاهــا عــن غيهــا
ــيم فهناك يقبـل مـا تقـول ويقتـدى     ــع التعل ــك وينف ــالقول من ب
ــه  ــأيت مثل ــق وت ــن خل ــه ع ــيم ال تن ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي ع

  األيام مراحل العمر
ــل نســري إىل اآلجــال يف كــل حلظــة ــن مراح ــوى وه ــا تط وأيامن
لفكيف به والشـيب للـرأس شـام   وما أقبح التفـريط يف زمـن الصـبا   
ــل   ترحل عن الدنيا بـزاد مـن التقـى    ــن قالئ ــام وه ــرك أي فعم

  ال تنسوا العظيمتني اجلنة والنار
  :قال بعض الشعراء

فليت شعري بعد املـوت مـا الـدار    املوت بـاب وكـل النـاس داخلـه    
ــارالدار جنة عدن إن عملت مبا: فأجيب يرضــى اإللــه وإن فرطــت فالن

ــا  ــاس غريمه ــا للن فانظر لنفسـك مـاذا أنـت خمتـار    مهــا حمــالن م
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 ٣١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  الذين حيجر عليهم ومينعون من التصرف
  يف أمواهلم مثانية

ــم ــر غريه ــمل احلج ــة ال يش ــن  مثاني ــه حماس ــت وفي ــمنهم بي تض
ــس  ــفيه ومفل ــون س ــيب وجمن ــن ص ــق وراه ــد رقي ــريض ومرت م

  من محى جسمه من احلر والربد
  فأوىل به أن حيميه من املعاصي حذر النار

ــاحلمى  ج ــه ب ــد أفنيت ــمك ق دهــرا مــن البــارد واحلــار   س
مــن املعاصــي حــذر النــار   وكـــان أوىل بـــك أن حتتمـــي

  من أراد الراحة فليطع اهللا بترك املعاصي
ــمن  ــي أيض ــرك املعاص ــىت ت ــاخلالصيل ف ــة بـ ــه الكفالـ وأرهنـ

ــتراحوا ــوم فاسـ ــاع اهللا قـ ــي أطـ ــص املعاص ــوا غص ومل يتجرع
  تزيد العمر ينقص والذنوب

ــد  ــذنوب تزي ــنقص وال ــر ي ــود  العم ــىت فيع ــرات الف ــال عث وتق
ــهود هل يستطيع جحـود ذنـب واحـد    ــه ش ــه علي ــل جوارح رج
ــد  واملرء يسـأل عـن سـنيه فيشـتهي     ــات حيي ــن املم ــها وع تقليل

  من هو الرجل البهيم؟
ــة   ــال يم ــن الرج ــين إن م يف صورة الرجـل السـميع املبصـر   أب

ــيبة يف م   ــل مص ــن لك ــهفط وإذا أصـــيب بدينـــه مل يشـــعرال
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 ٣٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  املرء على دين خليله
ــد رأيت صـالح املـرء يصـلح أهلـه     ــاد إذا فس ــدهم داء الفس ويفس
ــدنيا بفضــل صــالحه وحيفظ بعد املوت يف األهـل والولـد  يعظــم يف ال

  ال تصحب الكسالن
ــه  ــالن يف حاالت ــحب الكس كــم صــاحل بفســاد آخــر يفســدال تص

واجلمر يوضـع يف الرمـاد فيخمـد   ىل اجلليــد ســريعةعــدوى البليــد إ
  هل استفدت من ليلك وارك؟

ــك الزمــارك يــا مغــرور ســهو وغفلــة ــى ل ــوم واألس ــك ن وليل
ــاملىن  ــرح ب ــىن وتف ــا يف ــر مب كما سـر باللـذات يف النـوم حـامل    تس
ــهائموشغلك فيمـا سـوف تكـره غبـه     ــدنيا تعــيش الب كــذلك يف ال

  ثالث منجيات
لشخص فال خيشى من الضر والضـري الث مـن الـدنيا إذا هـي أقبلـت    ث

وذمك املرء بعـد احلمـد تكـذيب   فحمــدك املــرء مــا مل تبلــه خطــأ
  ال حتمدن أحداً وال تذمه حىت جتربه

ــه   ــىت جترب ــداً ح ــدن أح ــب  ال حتم ــري جتري ــن غ ــه م وال تذمن
ـ   فحمــدك املــرء مــا مل تبلــه خطــأ ذيبوذمك املرء بعـد احلمـد تك
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 ٣٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  خري األمور أوسطها
ــامع وكن معدنا للخري واصفح عـن األذى  ــت وس ــا عمل ــك راء م فإن
ــاً ــاً مقارب فإنك ال تـدري مـىت أنـت نـازع    وأحبــب إن أحببــت حب
ــاين فإنك ال تـدري مـىت أنـت راجـع    وأبغــض إذا أبغضــت غــري مب

  من صفات األصدقاء
عـن عثـرايت   وكل غضيض الطرفأحب مـن اإلخـوان كـل مـوايت    
ــده   ــر أري ــل أم ــوافقين يف ك ــايت  ي ــد وف ــا وبع ــين حي وحيفظ
ــبته  ــت أين أص ــذا لي  ــن يل ــنات  فم ــن احلس ــايل م ــه م فقامست
ــهم على كثرة اإلخـوان أهـل الثقـات   تصــفحت إخــواين وكــان أقل

  مجال السخاء والكرم وعيب البخل
ــاً ســ ويظهر عيب املـرء يف النـاس خبلـه    ــهم مجيع ــتره عن خاؤهويس
ــإنين   ــخاء ف ــأثواب الس ــط ب أرى كل عيـب فالسـخاء غطـاؤه   تغ

  وصف اإلنسان
انظــر خــالك فــإن الــننت تثريــبيا مظهـر الكـرب إعجابـاً بصـورته    
ما استشعر الكرب شـبان وال شـيب  لو فكـر النـاس فيمـا يف بطـوم    
وهو خبمس مـن األقـذار مضـروب   هل يف ابن آدم مثل الـرأس مكرمـة  

ــوبيســيل وأذن رحيهــا ســهكأنــف  ــر ملع والعــني مرفضــة والثغ
أقصــر فإنــك مــأكول ومشــروبيا ابن التراب ومأكول التـراب غـداً  
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 ٣٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  بالشكر تدوم النعم
ــكر مل  ــة بالش ــاور النعم ــن ج ــا   م ــة زواهل ــى النعم ــش عل خي
ــم   ــة زاد ــكروا النعم ــو ش مقالــــة اهللا الــــيت قاهلــــال
ا كفـــرهم غاهلـــا لكنمـــإلن شــــكرمت ألزيــــدنكم 
ــدعو إىل ــة يـ ــر بالنعمـ ــا   والكفـ ــى هل ــكر أبق ــا والش زواهل

     مباذا يكون الشكر
  :قال بعض األدباء

ــكر اإللــه بطــول الثنــاء    ــوالءش ــوالت بصــدق ال وشــكر ال
ــزاء  ــن اجل ــنظري حبس ــكر ال ــاء وش ــن العط ــدينء حبس ــكر ال وش

  من أخالق اإلسالم
ــا ــل واخلن ــن اجله ــيين ع ن شتم ذي القرىب خالئـق أربـع  وعوإين ليثن
ــين  ــوى وإن ــالم وتق ــاء وإس ــرع حي ــه وأض ــى اإلل ــرمي أخش ك

   شهداء اآلخرة
  :قد مجع بعض األفاضل شهداء اآلخرة ونظمهم يف أبيات فقال

خذ عدة الشهداء سردا نظمـا   *على النيب وآلـه اهلـداة    *من بعد محـد اهللا والصـالة  
عند إمام جـائر بقـول حـق     *آل املصطفى ومـن  حمب   *واحفظ هديت للعلوم فهمـا 
ومن ميـت فجـاءة أو حريـق     *على وضوء موته نال املنن  *وذو اشتغال بـالعلوم مث مـن  
ــق   ــة غري ــت بفتن ــألوم   *لديغ أو مسحور أو مسموم  *ومائ ــة م ــش جبرع أو عط
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 ٣٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ومن بذات اجلنب أو ظلما قتل  *والنفسا واهلدم واملبطـون   *  
مــؤذن حمتســب لربــه    *أو دين أو يف احلـرب أو    *و دون مال أو دم أهل نقـل أ

كذا الغريب أو بعـني أوقـرا    *أو مات بالطاعون بني قومه  *وجالب يبيـع سـعر يومـه   
عند الضحى والصوم حتم سعده  *ومن يـالزم وتـره وورده    *نـال الـذرا  ا أواخر احلشر    

ــه  ــأل الش ــدق يس ــن بص ــة الســعادة     ادةوم ــذاك غاي ــال ب ن
قد مجع بعض فقهائنا املتأخرين املواضع اليت تبني فيها الزوجة لـيعلم  ) فائدة(

  :أن الزوجة رجعية يف غريها يف بيتني بقوله
ــة أو ردة  ــع زوجـ ــن خبلـ ــدة ابـ ــام العـ ــثالث أو متـ أو بـ
ــا  ــل البن ــن قب ــالق إن يك أو كان مـن غـري الـذي ـا بـىن     أو بط

راد بقوله أو كان من غري الذي ا بىن طالق احلاكم وحنـوه وقـد   وكأنه أ
صوبتهما مصرحاً بذلك وزدما بثالث بينت فيه أن املطلقة علـى صـفة غـري    

  :مذكورة يف البيتني رجعية فقلت القائل الشيخ حممد السفاريين
ــع ردة   ــة خبلـ ــبني زوجـ وبـــثالث ومتـــام العـــدة  تـ
ــا   ــل البن ــن قب ــالق إن يك ــوبط ــا أو كطـ ــاكم تعينـ الق حـ
ــة  ــبني الزوج ــه ت ــذي ب ــذا ال ــة ه ــى رجعي ــا مض ــري م ــي بغ وه

  الصلوات اليت يسن ختفيفها
إذا دخل املسجد واإلمام خيطـب يصـلي ركعـتني     -٢. سنة الفجر - ١

ركعتا الطواف بالبيـت   -٤. تفتتح صالة الليل بركعتني خفيفتني -٣. خفيفتني
وركعتان قبـل   -٧. بعد الوتر ركعتان خفيفتان -٦. حتية املسجد -٥. احلرام

إذا صـاح   -٩. إذا أقيمت صالة الفريضة وهو يف نافلة أمتها خفيفة -٨. املغرب
  .الولد
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 ٣٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :مجعها الشاعر بقوله. مع امرأة تصلي يف املسجد ينبغي ختفيف الصالة
ــت   ــد أت ــر ق ــنة فج ــا س ــال أوهل ــةوح ــت  خطب ــة ثب جلمع
ــل   ــام الليـ ــان لقيـ ــل يف وركعتـ ــواف ق ــا الط ــولوركعت  ق
ــند ومثلـــه حتيـــة للمســـجد   ــربي أسـ ــا للعكـ كالمهـ
ــوتر    ــل ال ــد فع ــان بع ــتقروركعت ــالس فاس ــن ج ــل ذي م وفع
ــرب  ــل املغ ــان قب ــالوا وركعت ــاعلم وادأب  ق ــدبان ف ــل ين إن قي
ــه  ــيم فرض ــن أق ــل م ــذاك نف ــه  ك ــاف أن ينقض ــه وخ ــو ب وه
ــد   ــياح الول ــد ص ــع عن ــددوتاس ــذكره مت الع ــذي ب )١(وهــو ال

  ذا تغسل ثوبك وتدنس دينكملا
وإن ثوبــك مغســول مــن الــدنسما بـال دينـك ترضـى أن تدنسـه    
إن السفينة ال جتـري علـى اليـبس   ترجو النجـاة ومل تسـلك مسـالكها   

  التقوى خري لباس
ا ولباس يا بنِي َآدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوَآتكُم ورِيش : قال اهللا تعاىل

  .]٢٦سورة األعراف آية [  التقْوى ذَلك خير ذَلك من َآيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ
  :وقال الشاعر

ــان إذ املرء مل يلـبس ثيابـا مـن التقـى     ــا وإن ك ــب عريان ــياتقل كاس
#  
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 ٣٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــه  ــة رب ــرء طاع ــاس امل وال خــري يف مــن كــان هللا عاصــياًوخــري لب
  

  ما هو التقى
وصـــغريها فهـــو التقـــى    خـــل الـــذنوب كبريهـــا  
ــوق أر  ــاشٍ فـ ــنع كمـ ــرى    واصـ ــا ي ــذر م ــوك حي ض الش
ــالإن   ال حتقــــــرن صــــــغرية ــى  اجلبـ ــن احلصـ مـ

  اغتنام صالة النوافل يف أوقات الفراغ
ــراغ فضــل ركــوع ــنم يف الف ــك بغتــ اغت ــون موت ــى أن يك ةفعس
ــهكم صحيح رأيتـه مـن غـري سـقم     ــت نفس ــ ذهب ــحيحة فلت ةالص

  املعايل
ــة ــاوات مركبـ ــايل مسـ ســبع كتركبــة الســبع الســمواتإن املعـ

ـ عقل وحلم وصـرب واألنـاة    علــم العزيــز وإخــالص الــدياناتوبالـ
ــذات مث املروءة فـاحرص يف ارتقـاء مـرا    ــها بل ــتغل عن ــا وال تش قيه
ــاحبها  ــيش ال يص ــذة ع ــل ل رضى اإلله فمـن عـيش البـهيمات   وك

  ضع اليت ى عن الصالة فيهااملوا
ــر    ــري البش ــول خ ــى الرس   ــرب ــاع تعت ــالة يف بق ــن الص ع
ــربه  ــال مث مقـ ــواطن اجلمـ ــزره  مـ ــق مث جمـ ــة طريـ مزبلـ
ــام  ــت اهللا واحلمـ ــوق بيـ ــام وفـ ــى التمـ ــد هللا علـ واحلمـ
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 ٣٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :املواضع اليت يسن هلا األذان
  :قال بعض العلماء يف األشياء اليت يسن هلا األذان

ــهمســن األ ــد نظمت يف نظم شعر فمـن حيفظهـم انتفعـا   ذان لســت ق
وقت احلريق وللحرب الـذي وقعـا  فرض الصـالة ويف أذن الصـغري ويف  
فاحفظ لسنة من للـدين قـد شـرعا   خلف املسافر والغـيالن إن ظهـرت  
ــب ــم أو غض ــة ذو ه ــد أربع مسافر ضل يف قفـر ومـن صـرعا   وزي

  املكثرون من الصحابة سبعة
ألف حديث  -صلى اهللا عليه وسلم–ال يسمى مكثراً إال إذا محل عن النيب و

وأبو هريرة وأنـس وأبـو سـعيد     وعائشة ابن عباس وابن عمر: فما فوق وهم
  :قال الشاعر، اخلدري وجابر ابن عبد اهللا

من احلديث عن املختار خـري مضـر  سبع من الصحب فوق األلف قد نقلوا
ــس  ــابر أن ــعد ج ــرة س ــو هري صديقة وابن عباس كـذا ابـن عمـر   أب

  ثالث أحبها
ــها   ــالث أحب ــوال ث ــه ل ــا إن ــا  أم ــن األحي ــد م ــت أال أع متني
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 ٣٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــة  ــوز بتوب ــائي أن أف ــهن رج ــعيافمن ــنجح يل س ــا وت ــر يل ذنب تكف
لئــيم فــال أمشــي إىل بابــه مشــياومنهن صون النفس عن كـل جاهـل  
املختـار واتبعـوا الرأيـا    سـنة  نسواومنهن أخـذي باحلـديث إذ الـورى   
ــدي  ــديث وأقت ــه للح ــرك أن برأي لقـد بـدلت بالرشـد الغمـا    أجت

  :الذين تكلموا يف املهد للسيوطي قال
ــد   ــنيب حمم ــد ال ــم يف امله ــرميتكل ــل وم وحيــىي وعيســى واخللي
وطفل لدى األخدود يرويـه مسـلم  ومــربي جــريح مث شــاهد يوســف

    
ــيت  ــة ال ــر باألم ــه م ــل علي ــتكلم    وطف ــزىن وال ت ــا ت ــال هل يق
ــتم وماشـطة يف عهـد فرعـون طفلـها     ــارك خي ــادي املب ــن اهل ويف زم

  صفات اإلنسان
ــديعا أصــغ لصــفات اآلدمــي وضــبطها ــه بـ ــتلقط دراً تقتنيـ لـ
ومن بعـد يـدعى بالصـيب رضـيعا    جـنني إذا مـا كـان يف بطـن أمـه     
ــه وإن فطمـــوه فـــالغالم لســـبعة ــافع للعشــر قل ــاكــذا ي مطيع
ــه  ــاحلزور مس ــر ب ــس عش ــنيعا إىل مخ ــه ص ــا تنتحي ــن فيم لتحس

    
ــا فمــد إىل مخــس وعشــرين حجــة ــلون مجيع ــاه الفاض ــذاك دع ب
ــيعا ومن بعد يـدعى بالعطيطـل النتـها    ــد مض ــاحفظ ال تع ــني ف ثالث
ــده   ــني وبع ــد األربع ــل حل بكهــل إىل اخلمســني فــادع مسيعــاص
ــات ســريعا   وشــيخا إىل حــد الثمــانني فادعــه ــو للم ــا مث ه 
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 ٤٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  ترك الذنوب حياة القلوب
ــوب  ــت القل ــذنوب متي ــت ال ــا   رأي ــذل إدما ــورث ال ــد ي وق
ــوب  ــاة القل ــذنوب حي ــرك ال ــياا وت ــك عصـ ــري لنفسـ وخـ

  األمراض من ثالث
ــام    ــة األن ــن مهلك ــالث ه ــقام  ث ــحيح إىل الس ــة الص وداعي
ــام علــ دوام مدامـــــــة ودوام وطٍء ــال الطع ــاموإدخ ى الطع

  ست بليت ا
ــه  ــاذ ب ــا واملتع  ــت ــت بلي من شرها مـن إليـه اخللـق تبتـهل    س
من قبلنا واهلوى واحلـرص واألمـل  نفسي وإبليس والـدنيا الـيت فتنـت   

  حفظ اجلوارح السبع اليت تصلح 

  بصالح القلب وتفسد بفساده
ــن   ــرج بط ــان مث ف ــي لس ــني أذن وه ــل مث عـ ــد ورجـ يـ

ــدد م يف العــددســبع كــأبواب اجلحــي ــا الس ــا وألزمه ــارع مجيعه ف
ــل  ــؤولة يف اآلجـ ــا مسـ ــل فإـ ــت يف العاج ــا جن ــاهدة مب ش

    
فتح بابـا مـن جحـيم قـد وقـد     ومــن عصــى بواحــد منــها فقــد
ــوداءه اووأصـــلها القلـــب فعـــاجل داءه ــى س ــرهم التق ــش مب ح
ــرب    ــن خ ــالحا مل ــالحه ص والضد بالضد كمـا جـاء يف اخلـرب   س

#  



 

 

 ٤١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  دة ال تصح الصالة يف تسعة مواضعفائ
ــتمع وتبطـــل الصـــالة يف مواضـــع ــدادها واس ــذ تع ــع فخ تس
ــزرة   ــه جم ــام يلي ــب ومح ــربة  غص ــة ومقـ ــة حمجمـ مزبلـ
ــي   ــة يل ــوف كعب ــاطن وج يف املفرض هذا مـذهب ابـن حنبـل   مع

  :وهذه أبيات يف شرخ شباب األزمان مل يسم صاحبها قال
ــالم  ــنني غ ــن الس ــر م ــن عش ــت اب ــالم  رفع ــريه األق ــن نظ ع
ــن عشــرين للصــبا والتصــايب ــالم واب ــواه م ــن ه ــه ع ــيس يثني ل
ــباب  ــوة وشـ ــون قـ وهيـــام ولوعـــة وغـــرام  والثالثـ
ــراً   ــك عش ــد ذل ــإذا زاد بع فكمـــال وشـــدة ومتـــام  ف
ــد صــباه ــر عق ــن مخســني م ــالمواب ــا أحــ ــرياه كأــ فــ
ــا    ــريته املناي ــتني ص ــن س ــهام  واب ــي س ــون وه ــدفا للمن ه

ــ ــه واب ــلين عن ــبعني ال تس ــالم ن س ــه ك ــا علي ــبعني م ــابن س ف
ــراً   ــك عش ــد ذل ــإذا زاد بع بلــغ الغايــة الــيت ال تــرام   ف
ــقاماووابن تسعني عـاش مـا قـد كفـاه     ــاوس وسـ ــه وسـ عترتـ
ــراً   ــك عش ــد ذل ــإذا زاد بع ــالم  ف ــت والس ــي كمي ــو ح فه

  ..فوائد العلم
لســليم املوفــقحيــن هلــا القلــب اتعلم ففـي العلـم الشـريف فوائـد    
ــة   ــه وجن ــوان اإلل ــهن رض ــق   فمن ــم متحق ــز دائ ــوز وع وف
تنجـو يـا أخـي وتسـمق     بعلمكوعن زمرة اجلهال إن كنـت صـادقاً  

#  



 

 

 ٤٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــوقإن كنـت حازمـاً   للعلـم فكن طالباً  ــدى تتف ــت اهل ــاك إن رم وإي
ــرق ففي العلم ما واه من كـل مطلـب   ــق يش ــالنور واحل ــه ب وطالب

ففي العلم مـا ـدى لـه ويشـوق    وارتفاعـاً ورتبـة   فإن رمـت جاهـاً  
ففز بالرضا واختـر ملـا هـو أوفـق    وإن رمت ماالً كان يف العلـم كسـبه  
ــادر وأحسن يف الـدارين عقبـاً ورفعـة    ــإينفب ــدق ف ــادق ومص ص
)١(نـار تلظـى وحتـرق    اللقـا ويوم ويف اجلهل قبل املوت مـوت ألهلـه  

#  

                                     
 .٥٠٦ديوان الشيخ سليمان بن مسحان ص  )١(



 

 

 ٤٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  مصطلح احلديث املنظومة البيقونية يف
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــى    ــلياً عل ــد مص ــدأ باحلم حممـــد خـــري نـــيب أرســـالأب
ــده ــن أقســام احلــديث ع وكــل واحــد أتــى وحــده   وذي م
ــل أوهلـا الصـحيح وهـو مـا اتصــل     ــذ أو يعـ ــناده ومل يشـ إسـ
ــه يرويــه عــدل ضــابط عــن مثلــه ــبطه ونقلـ ــد يف ضـ معتمـ
ــتهرت رواحلسـن املعـروف طرقـاً وغــدت    ــحيح اش ــه ال كالص جال
كثـر  أَقْسـام فهو الضـعيف وهـو   وكل ما عـن رتبـة احلسـن قصـر    
ــوع   ــنيب املرف ــيف لل ــا أض ومــا لتــابع هــو املقطــوع   وم
ــن  ــناد م ــل اإلس ــند املتص ــنب واملس ــطفى ومل ي ــىت املص ــه ح راوي
ــل   ــل راو يتص ــمع ك ــا بس إســناده للمصــطفى فاملتصــل  وم

ــىت  تـى مسلسل قل ما علـى وصـف أ   ــاين الف ــا واهللا أنب ــل أم مث
ــماكــذاك قــد حدثنيــه قائمــاً    ــدثين تبسـ ــد أن حـ أو بعـ

    
ــة   ــنني أو ثالث ــروي اث ــز م مشــهور مــروي فــوق مــا ثالثــهعزي
ــم  معــنعن كعــن ســعيد عــن كــرم ــه راوٍ مل يس ــا في ــهم م ومب
ــال  ــه ع ــت رجال ــا قل ــل م ــزال  وك ــد ن ــذي ق ــده ذاك ال وض

ــا أضــفته إىل األصــح ــنوم قول وفعـل فهـو موقـوف زكـن    اب م
ــقط  ــحايب س ــه الص ــل من ــا روى راو فقــطومرس ــب م ــل غري وق
ــال وكــل مــا مل يتصــل حبــال    ــع األوصـ ــناده منقطـ إسـ
ــان  ــه اثن ــاقط من ــل الس ومــا أتــى مدلســا نوعــان   واملعض



 

 

 ٤٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــيخ وأن : األول ــقاط للشـ ــن وأن  اإلسـ ــه مب ــن فوق ــل عم ينق
#  

ــاين ــف والث ــن يص ــقطه لك ــرف   ال يس ــه ال ينع ــا ب ــافه مب أوص
ــال   ــه امل ــة في ــالف ثق ــا خي ــال وم ــمان ت ــوب قس ــاذ واملقل فالش
ــم    ــراو قس ــا ب ــدال راو م وقلــب إســناد ملــنت قســم   إب

ــة بثقـــة والقـــرد مـــا قيدتـــه ــى رواي ــر عل ــع أو قص أو مج
ــا   ــوض أو خف ــة غم ــا بعل معلــل عنــدهم قــد عرفــا   وم
ـ وذو اخـــتالف ســـند أو مـــنت ــد أهيـ ــطرب عن ــنمض ل الف
من بعـض ألفـاظ الـرواة اتصـلت    واملــدرجات يف احلــديث مــا أتــت

ــن   ــرين ع ــل ق ــا روى ك ــه  أخوم ــا وانتخ ــه حق ــدبج فاعرف م
ــرق  متفــق لفظــا وخطــا متفــق    ــا املفت ــا ذكرن ــده فيم وض
ــط   ــط فق ــق اخل ــف متف ــف مؤتل ــده خمتل ــاحشوض ــط ف الغل
ــدا   ــه راو غ ــرد ب ــر الف ــر واملنك ــل التفـ ــه ال حيمـ دتعديلـ
ــرد  ــه انف ــد ب ــا واح ــه م ــرد  متروك ــو ك ــعفه فه ــوا لض وامجع
ــوع  والكــذب املختلــق املصــنوع    ــذلك املوض ــنيب ف ــى ال عل
ــون  ــاجلوهر املكن ــت ك ــد أت ــوين وق ــة البيقـ ــها منظومـ مسيتـ
ــت    ــأربع أت ــثالثني ب ــوق ال ــت  ف ــري ختمـ ــا مث خبـ أبياـ
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 ٤٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  نصح وإرشاد
مـن يــوم مهـول مغيــب   وتكفـل إذا رمت أن تنجو مـن النـار سـاملاً   
ــد  ــور خرائ ــات وح ــى جبن يف ثوب من اـد معجـب   )١(وترفلوحتظ
ــاً  ــيش منعم ــدنيا تع ــذه ال عزيزاً محيـداً نـائالً كـل مطلـب    ويف ه
ــبيلها  ــلك س ــراهيم فاس ــة إب هي العروة الـوثقى ألهـل التقـرب   فمل
ــه وأحبــبفعاد الذي عـادى ووال الـذي لـه    ــوايل وأبغــض يف اإلل ي

يــوايل ومل يــبغض ومل يتجنــب  من مل يعـاد املشـركني ومـن هلـم    ف
ولــيس علــى ــج قــومي مقــربفلــيس علــى منــهاج ســنة أمحــد
ــاً  ــادة راغب ــوالك العب ــص مل ــدئب  وأخل ــادة م ــاً يف العب ــه منيب إلي
ــاً   ــري ال متكره ــل اخل ــاً أله وال مبغضــاً أو ســالكاً منــهجاً وبحمب

ـ     كرمياً طليق الوجـه سـامي التطلـب   ذباًوكن سلسـاً سـهالً لبيبـاً مه
فخري الورى أهـل التقـى والتقـرب   إىل منـهج التقـى   إىل كل ما يـدين 

ــها  ــاهج كل ــري املن ــهجهم خ وموكبهم يوم اللقـا خـري موكـب   ومن
وهذا الذي ينجـى بيـوم عصبصـب   فهذا الـذي نرضـى لكـل موحـد    
ــه ــو علمــت ول ــوم ل ــك ي ــاهداًَ ذوذل ــري س ــت لعم ــبلب ا تقل
ــها  ــاة وطيبـ ــذذ باحليـ وأصــبحت فيهــا خائفــاً ذا ترقــبومل تتلـ

#  

                                     
 .ها متبخترا من باب نصر فهو رفل وكذا أرفل يف ثيابهرفل يف ثيابه أطاهلا وجر: ترفل )١(



 

 

 ٤٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

، جاهل يرى أنه عاقل، إذا كنت للرجال مصاحباً فكن لثالثة منهم جمانبا"
  "ودينء يرى أنه فاضل، وناقص يرى أنه كامل

  :بيان صفات من ختتار صحبته قال الشاعر
ـ إذا كنـت يومـاً للرجـال مصـاحباً     ل حـال تواصـل  وكنت هلم يف ك
ــل فجانب فدتك الـنفس منـهم ثالثـةً    ــل قات ــنفس باجله ــهم لل فكل
ــل  ــب جاه ــد التجن ــأوهلم عن ــل  ف ــة عاق ــني الربي ــه ب ــرى أن ي
ــه ــوم ظــن باجلهــل أن ــاقص ق إذا عد أهل القدر يف النـاس كامـل  ون
ــر ــد دينء مقصـ ــالثهم عبـ يـرى أنـه عنــد التفاضـل فاضــل   وثـ
على اجلهل فيما قـد تـبني حاصـل   فكن حـذراً مـن هـؤالء فكلـهم    
له فضل عقل وهو يف النـاس خامـل  وصاحب من اإلخـوان كـل ممكـن   
ــرية  ــع ذو بص ــيم خاش ــيم حل ــني مكــني لإللــه معامــل   عل أم
ــع   ــل متواض ــي فاض ــي نق ــل تق ــب حام ــق للنوائ ــفيق رفي ش
ــودد  ــل مت ــيح مفض ــيح مل ــاذل فص ــيحة ب ــخي للنص ــرمي س ك

ــائف ذو أما ــليم خ ــيم س ــةحك ــلن ــل مواص ــيد للجمي ســديد رش
وذاك الــذي تأتيــك عنــه الــدالئلفذاك الـذي حيظـى بصـحبة مثلـه    
لقــد غيبتــهم يف التــراب األنامــلوهيهات ممن كان ذا الوصف وصـفه 
قليــل أذى مل ختترمــه الغوائــل  فإن ظفرت كفـاك يومـاً بصـاحب   
ــه كفيــك ضــنا وغبطــة ــل فشــد ب ــن ختال ــوب إىل م ــك منس فإن

وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصـحبه وسـلم   ، واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً
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 ٤٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  زينة اإلنسان
  العلم والتقوى

ــه اصرب على مـر اجلفـا مـن معلـمٍ     ــم يف نفرات ــوب العل ــإن رس ف
ــه ومــن مل يــذق مــر الــتعلم ســاعة ــول حيات ــل ط ــرع ذل اجله جت
عــاً لوفاتــه فكــرب عليــه أرب ومـن فاتـه التعلـيم وقـت شــبابه    
ــى ــالعلم والتق ــىت واهللا ب إذا مل يكونــا ال اعتبــار لذاتــه  وذات الف

  خري األصحاب
وكل غضيض الطرف عـن عثـرايت  أحب مـن اإلخـوان كـل مـوايت    
ــده   ــر أري ــل أم ــوافقين يف ك ــايت   ي ــد مم ــاً وبع ــين حي وحيفظ
ــبته  ــت أين أص ــذا؟ لي  ــن يل ــنات فم ــن احلس ــا يل م ــه م لقامست

ــهمتصــفحت  ــان أقل على كثـرة اإلخـوان أهـل ثقـايت    إخــواين فك

  )١(املواضع اليت يكره فيها السالم
ومن بعد ما أبـدي يسـن ويشـرع   سالمك مكروه علـى مـن ستسـمع   
ــدث   ــر وحم ــال ذاك ــل وت خطيب ومن يصغي إلـيهم ويسـمع  مص
ــائه   ــالس لقض ــه ج ــرر فق ومن حبثوا يف الفقـه دعهـم لينفعـوا   مك

ــاً أ ــؤذن أيض ــدرسم ــيم م ــعو مق ــات امن ــات الفتي ــذا األجنبي ك
#  

                                     
 .١/٦١٦حاشية ابن عابدين  )١(



 

 

 ٤٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــم ــبه خبلقه ــاب شــطرنج وش ومــن هــو مــع أهــل لــه يتمتــعولع
ومن هـو يف حـال التغـوط أشـنع    ودع كافراً أيضاً ومكشـوف عـورة  
ــاً  ــت جائع ــال إال إذا كن ــع  ودع آك ــيس مين ــه ل ــه أن ــم من وتعل

  ،ومطري احلمام، واملغين، املتفقه على أستاذه: وقد زيد عليه
ــتاذ  ــذلك أس ــري  ك ــن مط ــع  مغ ــادة تنف ــام والزي ــذا خت فه

ــازح  ــيخ مم ــديق وش ــد زن ــيع  وزد ع ــذب يش ــذاب لك والغ وك
ومن دأبـه سـب األنـام ويـردع    ومن ينظر النسوان يف السوق عامـدا 
وتسبيحهم هذا عن الـبعض يسـمع  ومن جلسـوا يف مسـجد لصـالم   
فكن عارفا يا صـاح حتظـى وترفـع   وال تنس من لـىب هنالـك صـرحوا   

  األعمال اليت من عملها غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه
ذكر العلقمي يف حاشيته على اجلامع الصغري أن مجلة األعمال الواردة ) فائدة(

اليت من عمل ا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سـتة عشـر مجعهـا مـن     
  :األحاديث ونظمها فقال

أخبار مسانيد قـد رويـت بإيصـال   هلادي وهـو خـري نـيب   قد جاء عن ا
ما قدم أو أخـر للممـات بأفضـال   يف فضل خصـال وغـافرات ذنـوب   
ــدر  ــة ق ــام ليل ــوء قي ــج وض والشهر وصـوم لـه ووقفـة إقبـال    ح
وشهيد إذا املؤذن قـد قـال  د أعمى آمــني وقــار يف احلشــر ومــن قــا
يء مــن إيليــاء بــإهاللمحــد وجمــتسعى ألخ والضـحى وعنـد لبـاس   
مع ذكر صالة على الـنيب مـع اآلل  يف اجلمعــة يقــرأ قــواقال وصــفاح

وهي احلج املربور وإسباغ الوضوء وصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القـدر  
 #واحتساباً والتأمني خلف اإلمام وموافقة املالئكة فيه وقراءة آخـر سـورة  إمياناً 



 

 

 ٤٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

وقـراءة الفاحتـة   ، حى يف حديث ضعيفوصالة الض. احلشر يف حديث ضعيف
مـن  ) ٩(وصيام يوم عرفة . واإلخالص واملعوذتني بعد اجلمعة يف حديث ضعيف

والتشـهد بعـد   ، واإلهالل باحلج من املسجد األقصى. ذي احلجة لغري احلجاج
والسعي يف قضاء حاجة مسلم قضيت أو مل . األذان وقيادة األعمى أربعني خطوة

واحلمـد   -صلى اهللا عليه وسلم–لقاء والصالة على النيب تقض واملصافحة عند ال
  .)١(والشكر هللا بعد اللباس واألكل والشرب

  طبية" وصية"
ــي احفـظ أخـي وصـية مـن ناصــح     ــنص كالم ــود ب ــب مفق فالط
ــاجالً ــل ع ــب أك ــربن عقي ــام ال تش ــألذى بزم ــك ل ــود نفس فتق
واحذر طعامـاً قبـل هضـم طعـام    واجعــل غــذاءك كــل يــوم مــرةً
ــام واحفظ منيـك مـا اسـتطعت فإنـه     ــب يف األرح ــاة يص ــاء احلي م

  .ابن سيناء ٢ج ٥٥٨الشوراد ص
  الذي حييض من احليوانات مثانية" فائدة"

، والضـبع ، املـرأة : وقد ذكر العلماء أن اللوايت حتيض من احليوانات مثانية
  .والوزغ، والناقة، والفرس، والكلبة، واألرنب، واخلفاش

  :يف قولهونظمها بعضهم 
يف ضمن بيت فكن ممـن هلـن يعـي   ان اللوايت حيضن الكـل قـد مجعـت   
ــب وزغ   ــع أرن ــة م ــرأة ناق وكلبـة فـرس خفـاش مـع ضــبع    ام

#  

                                     
يف جمموعة الرسائل املنرييـة  ) اخلصال املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة(انظر رسالة  )١(

وانظر خالصتها يف اهلداية ألسـباب  ، للشيخ اإلمام أمحد بن حجر العسقالين ١/٢٥٧
 .٥٨السعادة للمؤلف ص 



 

 

 ٥٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  مما قاله بعض الشعراء يف التواضع
ــاخماً  ــاء ش ــبين بن ــئت أن ت ــخ إن ش ــان أس راس ــذا النبي ــزم ل يل
ـ    ع البـاذخ ـصخري فهـو االتضـا  إن البناء هو الكمـال وأسـه الـ
فما خـاب عبـد للمهـيمن خيضـع    تواضع لرب العـرش علـك ترفـع   
على صـفحات املـاء وهـو رفيـع    تواضع تكـن كـالنجم الح لنـاظر   
ــو بنفســه ــدخان يعل ــك كال ــيع وال ت ــو وض ــو وه ــات اجل إىل طبق
فلن وتواضع واترك الكـرب والعجبـا  إذا شـئت أن تـزداد قـدراً ورفعــة   

فــإن رفيــع القــوم مــن يتواضــعيف النـاس رفعـة  تواضع إذا ما نلت 
  "التكرب واهلوى"

  :قال ابن القيم رمحه اهللا
ــان  وسل العيـاذ مـن التكـرب واهلـوى     ــر جامعت ــل الش ــا لك فهم
ق اخلـــري إذ يف قلبـــه يلجـــانومها يصدان الفـىت عـن كـل طـر    
والكــرب أخــرى مث يشــتركان  فتـــراه مينعـــه هـــواه تـــارة

ــا يف ال ــابعواهللا مـ ــار إال تـ ــنريان نـ ــاكين ال ــأل س ــذين فاس ه
ــهما ــو جــردت نفســك من ــانواهللا ل  ــود كــل ــك وف ــت إلي ألت

  وصف بعض الشعراء لإلنسان
نظــر خــالك فــإن الــننت تثريــبايا مظهـر الكـرب إعجابـاً بصـورته    
ما استشعر الكرب شـبان وال شـيب  لو فكـر النـاس فيمـا يف بطـوم    

وهو خبمس مـن األقـذار مضـروب   الـرأس مكرمـة  هل يف ابن آدم مثل 
ــف يســيل وأذن رحيهــا ســهك ــوبان ــر ملع والعــني مرفضــة والثغ

اقصــر فإنــك مــأكول ومشــروبالتـراب غـداً    ومأكوليا بن التراب 
#  



 

 

 ٥١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

 مفخرة اإلنسان العلم
واحذر يفوتـك فخـر ذاك املغـرس   العلم مغـرس كـل فخـر فـافتخر    

ــيس ين ــم ل ــأن العل ــم ب ــهواعل ــبس ال ــم أو مل ــه يف مطع ــن مه م
ــه يف حالتيــه عاريــاً أو مكتســي  إال أخــو العلــم الــذي يعــىن ب
واهجر لـه طيـب الرقـاد وعـبس    فاجعل لنفسـك منـه حظـاً وافـراً    
كنت الـرئيس وفخـر ذاك الـس   فلعــل يومــاً إن حضــرت مبجلــس

  العمل بالعلم وتعليمه الناس غنيمة عظيمة وفرصة مثينة
ال ينفع العلـم إن مل حيسـن العمـل   بعلمـك تغـنم أيهـا الرجـل     اعمل

ــن ــم زي ــه، والعل ــوى اهللا زينت ــغل وتق ــهم ش ــم يف عمل ــون هل واملتق
ــة  ــم بالغ ــا ذا العل ــة اهللا ي ال املكــر ينفــع فيهــا ال وال احليــلوحج
ــذلتعلم العلم واعمل ما اسـتطعت بـه   ــهو واجل ــه الل ــهينك عن ال يل

ــل  صـد نفعهـم أبـداً   وعلم الناس واق ــادك املل ــاك أن يعت ــاك إي إي
ــه ــد زلت ــق عن فالرفق يعطـف مـن يعتـاده الزلـل    وعــظ أخــاك برف
فـأمر علـيهم مبعـروف إذا جهلـوا    وإن تكن بـني قـوم ال خـالق هلـم    
واصرب وصابر وال حيزنك مـا فعلـوا  فإن عصوك فـراجعهم بـال ضـجر   
ــة   ــا معلق ــاة برجليه ــل ش )١(جاروا وإن عـدلوا  عليك نفسك إنفك

واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على سيدنا حممـد خـامت النبـيني وآلـه     
  .الطاهرين

#  

                                     
من رسالة جملسان من جمالس احلافظ بن عساكر يف مسجد دمشق يف ذم من ال يعمل  )١(

  .٤٠بعمله ويف ذم قرناء السوء ص 



 

 

 ٥٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  على االهتمام باحلديث النبوي سندا ومتنا احلث
  :قال احلافظ ابن عساكر يف احلث على العناية باحلديث النبوي سنداً ومتناً* 

يحه يف كتبــهواجهــد علــى تصــحواظب على مجـع احلـديث وكتبـه   
ــا ــالً كم ــه نق ــن أرباب ــه م مسعـوه مـن أشـياخهم تسـعد بــه    وامسع
ــه واعرف ثقات رواتـه مـن غريهـم    ــن كذب ــدقه م ــز ص ــا متي كيم
ــا   ــاب وإمن ــر للكت ــو املفس ــه فه ــن رب ــة ع ــنيب حكاي ــق ال نط
ــه   ــم حل ــار تعل ــم األخب من حرمـه مـع فرضـه مـن ندبـه     وتفه
ــرحه   ــاد بش ــبني للعب ــو امل لـنيب املصـطفى مـع صـحبه    سري اوه
ــه   ــحيح فإن ــايل الص ــع الع ــهوتتب )١(قــرب إىل الــرمحن حتــظ بقرب

ــا  ــه فرمب ــحيف في ــب التص )٢(أدى إىل حتريفـــه بـــل قلبـــهوجتن

ــه  واتــرك مقالــة مــن حلــاك جبهلــه ــة يف قلب ــه أو بدع ــن كتب ع
ويعد مـن أهـل احلـديث وحزبـه    فكفــى احملــدث رفعــة أن يرتضــى

#  

                                     
العايل ما قلت رجاله وأعاله القرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم بسند صحيح ويسمى  )١(

 .العلو املطلق وله أقسام أخر مذكورة يف كتب مصطلح احلديث
صحفه بعضهم ) بالراء واجليم(تغيري لفظ يف اإلسناد مثل العوام بن مراجم التصحيف  )٢(

  ).بالزاي واحلاء(ابن مزاحم : فقال
أي ) أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجر يف املسجد(والتصحيف يف املنت مثل حديث 

واملقلـوب  ، )احتجم(اختذ حجرة من حصري أو حنوه يصلي فيها صحفه بعضهم فقال 
قلب إسناد : والثاين. إبدال روا براوٍ مثل حديث عن سامل جعل عن نافع: ولقسمان األ

 .ملنت آخر مروي بسند آخر



 

 

 ٥٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  "العلم وصية طالب"
  للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي رمحه اهللا تعاىل

فقد ظفـرت ورب اللـوح والقلـم   يا طالب العلـم ال تبغـي بـه بـدال    
يف القــول والفعــل واآلداب فــالتزموقدس العلم واعـرف قـدر حرمتـه   
العلـم مل يـنم   قـدر لو يعلم املـرء  واض بعـزم قـوي ال انثنـاء لـه    

واألسـتاذ فـاحترم  ، يف السر واجلهرحمتسـبا والنصـح فابذلـه للطـالب    
وفيه احفظ وصـايا املصـطفى ـم   ومرحبــا قــل ملــن يأتيــك يطلبــه
ــة ــه اهللا خالص ــل بوج ــة جتع ــموالني ــل مل يق ــدون األص ــاء ب إن البن
أخســر بصــفقته يف موقــف النــدمومن يكـن ليقـول النـاس يطلبـه    
مـة مـن حـظ وال قسـم    يوم القياومن به يبتغـي الـدنيا فلـيس لـه    

)١(اإلسراء موعظة للحـاذق الفهـم  ويف دكفى مبا كان يف شـورى وهـو  

كذا مباهـات أهـل العلـم ال تـرم    إيــاك واحــذر ممــاراة الســفيه بــه
ــمفـإن أبغـض كـل اخللـق أمجعهـم      ــاس يف اخلص ــد الن ــه أل إىل اإلل
ــروالعجب فاحذره إن العجب جمتـرف  ــيله الع ــاحبه يف س ــال ص مأعم

#  

                                     
من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاُء لمن نرِيد ثُـم  : يف اإلسراء قوله تعاىل )١(

  .١٨: اآلية مدحوراجعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما 
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها : ويف هود قوله تعاىل

  .١٦-١٥: اآلية  ...أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الَْآخرة إِلَّا النار* لَا يبخسونَ 
من كَانَ يرِيد حرثَ الَْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَـانَ يرِيـد   : يف الشورى قوله تعاىلو

  .٢٠: اآلية حرثَ الدنيا نؤته منها وما لَه في الَْآخرة من نصيبٍ
 .ذا الوعيد الشديد واملعىن يف هذه اآليات من كان يريد بعمل اآلخرة الدنيا فهو متوعد



 

 

 ٥٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه   ــدأ لتدرك ــم أب ــاملهم امله وقـــدم الـــنص واآلراء فـــاموب
يبني ج اهلدى مـن موجـب الـنقم   وجوبـا علـوم الـدين إن ـا     قَدم

والكسر يف الدين صعب غـري ملتـئم  وكل كسـر الفـىت فالـدين جـابره    
ــم دع عنك ما قاله العصـري منـتحال   ــط واعتص ــك ق ــالعتيق متس وب

ــم إال ك ــا العل ــرم ــاب اهللا أو أث ــهم ت ــل منب ــداه ك ــور ه ــو بن جيل
ــنم  مث علم سوى الـوحي املـبني ومـا    ما ــويب ملغت ــتمد أال ط ــه اس من

ــموالكــتم  ــه للعل يف لعنـــة اهللا واألقـــوام كلـــهمفاحــذر إن كامت
ــه  ــد ل ــه أن يف اخلل ــن عقوبت من اجلحـيم جلامـاً لـيس كـاللجم    وم
كتمان بـل صـون فـال تلـم    ماذا بوصائن العلـم عمـن لـيس حيملـه    
ــه ــم طالب من مسـتحق لـه فـافهم وال ـم    وإمنــا الكــتم منــع العل
ــال وادع إىل ــم باألعم ــع العل ــم واتب ــان واحلك ــك بالتبي ــبيل رب س
فيه ويف الرسل ذكـرى فاقتـده ـم   واصرب على الحـق مـن فتنـة وأذى   
ــذا  ــه ل ــه اإلل ــك يهدي ــد ب ـ خري غدا لك من حلواح عممـن الـن   رٍم
تعــدل وقــل ريب الــرمحن واســتقمواسلك سواء الصـراط املسـتقيم وال   
ــهم مث الصالة على املعصـوم مـن خطـأ    ــل اهللا كل ــري رس ــد خ  )١(حمم

  من فوائد ذكر اهللا ومزاياه
ــل حالــ  ــراً هللا يف ك ــن ذاك ــد ةوك ــت مقي ــذكر اهللا وق ــيس ل فل

نـك ويطـرد  يزيل الشـقا واهلـم ع  فـذكر إلــه العـرش ســراً ومعلنــاً  
ــال ــا وآج ــريات دني ــب للخ وإن يأتك الوسـواس يومـاً يشـرد   وجيل

#  

                                     
 .٤-٣املنظومة اليمية يف الوصايا واآلداب العلمية ص  )١(



 

 

 ٥٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

بأن كثري الـذكر يف السـبق مفـرد   فقد أخـرب املختـار يومـاً لصـحبه    
ــه   ــتعني إهل ــاذاً يس ــى مع على ذكره والشـكر باحلسـن يعبـد   ووص
وقد كان يف محـل الشـرائع جيهـد   وأوصى لشخص قـد أتـى لنصـيحة   

تعني علـى كـل األمـور وتسـعد    رطبـاً لسـانك هـذه    بأن ال يـزال 
ــه ــرس ألهل ــذكر غ ــرب أن ال ــد وأخ ــاكن مته ــدن واملس ــات ع جبن
ومعـه علــى كـل األمــور يســدد  وأخـــرب أن اهللا يـــذكر عبـــده
ــة   ــى جبن ــذكر يبق ــرب أن ال ــدواوأخ ــف حــني خيل ــع التكلي وينقط

ــه ومرمل يكــن يف ذكــره غــري أنــه ولــو ــب اإلل ــق إىل ح ــدطري ش
وعـن كـل قـول للديانـة مفســد    وينــهى الفــىت عــن غيبــة ومنيمــة
ــة ــا حــظ عظــيم ورغب ــر اهللالكــان لن ــرة ذك ــد: بكث ــم املوح نع
ــا ــد  ولكننــا مــن جهلنــا قــل ذكرن ــه التعب ــا لإلل ــل من ــا ق كم

واهللا ، ويـوم حشـره  . ويف قـربه . ويف قوله. وذكر اهللا نور للذاكر يف قلبه
  .)١(املستعان

  :عة خمتارة من منظومة اآلداب البن عبد القويأبيات منو
ــد أال من له يف العلـم والـدين رغبـة    ــر مترص ــب حاض ــغ بقل ليص
ــدي أال كل مـن رام السـالمة فليصـن    ــى اهللا يهت  ــا ــه عم جوارح
فحافظ على ضـبط اللسـان وقيـد   يكب الفىت يف النـار حصـد لسـانه   
ــة   ــاب منيم ــت واغتي  ــرم ــر مث ل وحي ــاء س ــد وإفش ــن فقي ع
ــة ــذا وخديع ــدوفحــش ومكــر والب ــذب قي ــزأ والك وســخرية واهل

                                     
 .١٣٨جمموع الفقه للشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا ص  )١(



 

 

 ٥٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

#  

ــا   ــبابة وم ــار وش ــرم مزم يضاهيهما مـن آلـة اللـهو والـرد    وحي
ــدفبادر هجوم املوت يف كسب مـا بـه   ــة واجه ــوم القيام ــه ي تفــوز ب
ــد كفى زاجـرا للمـرء مـوت حمـتم     ــاهد يف غ ــوال تش ــرب وأه وق
ــ    يفاجئك ال تدري أيف اليـوم أو غـد  لوبـادر متابـا قبــل مـوت معج

ــد فكن بني اخلوف والرجاء عـامال ملـا   ــا مبوع ــنط وقوف ــاف وال تق خت
آلكد مفروض علـى كـل مهتـدي   على الصلوات اخلمس حـافظ فإـا  
ــف  ــا ملكل ــة يف تركه ــال رخص ــد ف ــب يف غ ــها حياس ــا عن وأول م
ــة ــك بتقــوى اهللا يف كــل حال اليوم مـع غـد   حتز قصبات السبق يفعلي
)١(وكن يف اكتساب العلم طالع أجنـد   فكابد إىل أن تبلـغ الـنفس عـذرها   

)٢(فإن مالك األمر يف حسن مقصـدي   وال تطلــنب العلــم للمــال والريــاء
 

  العمل بالعلم دليل اهلداية والسعادة
ليهدي بـك املـرء الـذي يقتـدي    وكن عامالً بـالعلم فيمـا اسـتطعته   

ــدفـع الـورى وهـداهم   حريصاً على ن ــيم مؤب ــل كــل خــري يف نع تن
ويف نيلــها مــا تشــتهي ذل ســرمدويف قمع أهـواء النفـوس اعتزازهـا   
ــد  وخري جلـيس املـرء كتـب تفيـده     ــل مؤي ــا كعق ــا وآداب علوم
من العلماء أهـل التقـى والتسـدد   وخــالط إذا خالطــت كــل موفــق
مـن هـداه وترشـد   فخالطه ـدي  يفيدك من علم وينـهاك عـن هـوى   

                                     
 .وهو ما ارتفع عن األرض: مجع جند )١(
  .أي حسن نية فإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى )٢(



 

 

 ٥٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

#  

ــجد  وخــري مقــام قمــت فيــه وحيلــة ــه مبس ــر اإلل ــها ذك حتليت
ــد وواظب علـى درس القـرآن فإنـه    ــل جلم ــياً مث ــا قاس ــني قلب يل
وخذ بنصيب يف الـدجا مـن جـد   وحافظ على فعل الفـروض بوقتـها  
تكن لك يف يوم اجلـزاء خـري شـهد   وحصن عن الفحشاء اجلوارح كلـها 

ــال ــى ص ــاؤهوأزك ــل ثن )١(وعز علـى خـري الربايـا حممـد    ة اهللا ج

  عقيدة املسلم
ــا   ــد متوهب ــابع أمح ــان ت فأنـــا املقـــر بـــأنين وهـــايبإن ك
رب ســوى املتفــرد الوهــاب   أنفي الشريك عـن اإللـه فلـيس يل   
ــباب ال قبـــة ترجـــى وال وثـــن وال ــن األس ــبب م ــه س ــرب ل ق

ــر  ــال وال حج ــجر وال ، ك نصـب مـن األنصـاب    وال، )٢(عنيوال ش
ــة ــاً لتميم ــت معلق ــاً ولس أو ودعــة أو نــاب ، أو حلقــة)٣(أيض

ــع  ــاء نف ــة ، لرج ــدفع بلي ــنفعينأو ل ــا يب، اهللا يـ ــدفع مـ ويـ
ــدث  ــر حم ــل أم ــداع وك ــابواالبت ــو األلب ــره أول ــدين ينك يف ال
ــه وال  ــأين ال أقاربـ ــو بـ وهـو غـري صـواب   ، أرضاه دينـاً أرجـ

ــاب   قــدوةفــإن حســيب )٤(واالســتواء ــادة األجن ــال الس ــه مق في
ـ   ــ ــك وأيب حني ــافعي ومال ـــفة وابــن حنبــل التقــي األوابالش

                                     
 .د القويمن منظومة اآلداب البن عب )١(
 .عني ماء يغتسلون ا للتربك والشفاء )٢(
 .اخلرزة وحنوها توضع للحماية من العني: التميمة )٣(
 .هو العلو واالرتفاع: االستواء )٤(



 

 

 ٥٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه ــايب  وبعصــرنا مــن جــاء معتقــداً ب ــم وه ــه جمس ــاحوا علي ص
#  

ـ    ــاب جاء احلديث بغربـة اإلسـالم فلـ ــة األحب ــب لغرب ــيبك احمل ـ
ــا  ــاهللا حيمين ــا ، ف ــظ دينن ــباب وحيف ــد س ــل معان ــر ك ــن ش م

ــ ــبة ويؤي ــف بعص ــدين احلني ــاب د ال ــنة وكتـ ــكني بسـ متمسـ
ــهم   ــرأيهم وقياس ــذون ب ــآب ال يأخ ــري م ــوحيني خ ــم إىل ال وهل
ــم  ــهم أ ــار عن ــرب املخت ــد أخ ــحابق ــل واألص ــني األه ــاء ب غرب

ومشـوا علــى منـاهجهم بصــواب  إىل اهلـدى  سلكوا طريق السـالكني 
ــي من أجـل ذا أهـل الغلـو تنـافروا     ــا ل ــهم فقلن ــابعن س ذا بعج
ــذاب نفر الـذين دعـاهم خـري الـورى     ــاحر كـ ــوه بسـ إذ لقبـ
ــة    ــة وديان ــم بأمان ــع علمه ــةم ــه ومكرم ــواب، في ــدق ج وص
ــحاب صــلى عليــه اهللا مــا هــب الصــبا ــع اآلل واألص ــى مجي وعل

  الشيخ مال عمران
  ال تدعوا مع اهللا أحداً

ــدان قولوا ملـن يـدعو سـوى الـرمحن     ــة العبـ ــعاً يف ذلـ متخشـ
ــد  ــه أال اتئ ــري اإلل ــاً غ ــا داعي ــرمحن ي ــادة الـ ــدعاء عبـ إن الـ
ــريه   ــده وفق ــك عب ــيت أن ــرآن أنس ــاء يف الق ــد ج ــاؤه ق ودع
ــة  ــوت لكرب ــن دع ــرب م ــاناهللا أق ــال توســط ث ــب ب ــو اي وه
ــيطان؟  هل جـاء دعـوة غـريه يف سـنة؟     ــابع الش ــه ت ــت في أم أن
ــواطعإن كنت فيما تدعيـه علـى هـدى    ــا بسـ ــان فلتأتنـ الربهـ
ــريه  ــحابة غ ــت الص ــا دع ــان  واهللا م ــذي األوث ــه ك ــون ب يتقرب

    



 

 

 ٥٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــركاًلكـن هـذا الفعـل كـان لـديهمو      ــان ، ش ــه لإلمي ــروا من وف
ــاهلوى ــان لــيس التوســل والتقــرب ب ــرب واإلحس ــالتقى وال ــل ب ب

#  

ــا   ــل بينن ــاب اهللا يفص ــذا كت توسـلوا بفــالن؟ : هـل جـاء فيـه   ه
ــاب لو ــل يف الكت ــحإن التوس )١(وإذا فطنـــت فإنـــه نوعـــاناض

  -رمحه اهللا-  الشيخ عبد الظاهر أبو  السمح
  مدير دار احلديث مبكة املكرمة                                          

  اغتنام فرصة الشباب
املتـوىف عـام   ) عبد اهللا بن حسني بن طـاهر (هذه أرجوزة لطيفة للعالمة 

نقدمها حمليب اخلـري ملـا   ) نهاج السعادةم(وهي مأخوذة من رسالة . هـ١٢٧٣
  ..واهللا املوفق.. تشتمل عليه من وصايا عظيمة ونصائح حكيمة ملن كان له قلب

ــوان  ــر اإلخ ــا معش ــيكم ي ــديان  أوص ــة الـ ــيكم بطاعـ علـ
ــاتكم ــوا أوقـ ــاكم أن ملـ ــاتكمإيـ ــى مــا ف فتنــدموا يومــا عل
ــواينوإمنـــا غنيمـــة اإلنســـان   ــر يف التـ ــبابه واخلسـ شـ
ــبان  ــات للش ــن الطاع ــا أحس ــواين م ــا إخ ــوى اهللا ي ــعوا لتق فاس
ــاعة  وأعمـــروا أوقـــاتكم بالطاعـــة ــة وس ــل حلظ ــذكر ك وال
ــره  ــن عم ــاعة م ــه س ــن تفت ــربه  وم ــرة يف ق ــه حس ــن علي تك
ــبابه   ــرط يف ش ــن ف ــن يك حــىت مضــت عجبــت مــن تبابــهوم
ــواله  ويــا ســعادة امــرئ قضــاه    ــه م ــى ب ــل يرض يف عم

ــة ــب ريب طاعـ ــبان أحـ ــوان   الشـ ــة الرض ــوزهم جبن ــا ف ي

                                     
 .توسل املؤمنني بطاعة اهللا وأمسائه والعمل الصاحل )١(



 

 

 ٦٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــان   ــا إنس ــوالك ي ــب إىل م مـــن قبـــل أن يفوتـــك األوانفت
ــرب   ــغري أص ــل إين ص ــن يق ــرب  وم ــني أكـ ــع اهللا حـ مث أطيـ
ــيس   ــره إبلـ ــإن ذاك غـ ــوس  فـ ــق مطمـ ــه مغلـ وقلبـ
ــغريا  ــب ص ــن مل يت ــري يف م ومل يكـــن بعيبـــه بصـــريا  ال خ
ــيان   ــإلمث والعصـ ــاً لـ ــجمانبـ ــاً للـ ــيطانخمالفـ نفس والشـ
ــرآن   ــالوة القـ ــاً تـ ــيان مالزمـ ــن نس ــذكر م ــماً بال مستعص
حمــاذراً مــن ســائر الفتــون   مراقبـــــاً هللا يف الشـــــؤون
ــالق   ــل األخـ ــاً رذائـ ــالق   جمانبـ ــدى اخل ــل ع ــاً ك جمافي
ــة الضـــالل   ــاً لرتعـ ــال حماربـ ــوء احل ــواء وس ــولة األه وص
ــاة ــوز بالنجـ ــإن أردت الفـ ــق واهلــ فـ ــبيل احل ــلك س داةفاس
ــذات يــا مــن يــروم الفــوز يف اجلنــات ــائر اللـ ــتهى وسـ باملشـ
ــاراــض إىل الســجدات يف األســحار ــى األوراد واألذك ــرص عل واح
ــات  واحـذر ريـاء النـاس يف الطاعــات    ــوال واألوق ــائر األح يف س
إن القـــرين بـــالقرين يقتـــديواختر من األصـحاب كـل مرشـد   
ــى   ــرار داء وعم ــحبة األش يــد يف القلــب الســقيم الســقماتزوص
ــوء  فـــإن تبعـــت ســـنة الـــنيب ــاء السـ ــاجتننب قرنـ فـ
ــرين واختر مـن الزوجـات ذات الـدين    ــى الع ــجاعاً يف مح ــن ش وك
ــاآلداب ــاب وزود األوالد بــــــ ــن األوص ــوم م ــظ قل حتف
ــالقرآن ــوس بـ ــذب النفـ ــيطانوهـ ــة الشـ ــدعها بـ وال تـ
ــدواحرص علـى مـا سـنه الرسـول     ــو اهل ــول فه ــق إذ يق ى واحل
ــالل  ــه الض ــا يقول ــك م ــال  دع عن ــر والوب ــل اخلس ــه ك ففي
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ــا  ــول ربن ــديث ق ــدق احل ــا  وأص ــن نبين ــدي اهللا ع ــري ه وخ
ــواله  ــن م ــالن ع ــا الغف ــا أيه انظـــر بـــأي ســـيء تلقـــاهي
ــعى أما علمـت املـوت يـأيت مسـرعاً     ــا س ــان إال م ــيس لإلنس ول
ــذي وليس لإلنسـان مـن بعـد األجـل     ــل إال ال ــن العم ــه م قدم
ــا  ــة يف إمكاـ ــادر التوبـ ــافبـ ــل أن تصــد عــن إتيا ــن قب م

إىل مــىت هــذا التراخــي والكســليا أيهـا املغـرور مـا هـذا العمـل         
ــه  ــدر موت ــان ق ــم اإلنس ــو يعل ما ذاق طـول الـدهر طعـم قوتـه    ل
ــرب  ــك الع ــد في ــايل أراك مل تف وحيك هذا القلب أقسى مـن حجـر  م

ــا ــس الن ــلوأفل ــل األم ــل  س طوي ــثري اخلط ــر ك ــيع العم مض
ــة  ــيه يف البطالـ ــاره ميضـ ــة  ـ ــئس احلال ــوم ب ــه يف الن وليل
ــييت   ــامعاً وص ــا س ــا ي ــة  ادع لن ــع العطي ــفح م ــالعفو والص ب
ــوب   ــه للعي ــالً من ــتر فض واحملـــو يف الكتـــاب للـــذنوبوالس
والـــروح والرحيـــان واجلنـــانيــا رب جــد بالفضــل واإلحســان

ــيان خـــذنا علـــى النســـيانوال تؤا ــاء وال العص ــى األخط وال عل
ــان  ــن الفت ــا م ــا رب واحفظن ــنريان ي ــة الـ ــذقنا حرقـ وال تـ
ــداء ــى األع ــرنا عل ــا رب وانص واحم احلمى مـن هيشـة الغوغـاء   ي
ــان   ــع األم ــه م ــك احفظ ــان  ودين ــار واألوط ــل يف األقط لأله
ــام  ــى اخلتـ ــد هللا علـ ــام واحلمـ ــى اإلنعـ ــكر هللا علـ والشـ
ــا ــن موالن ــام م ــم اإلنع ــا أعظ وأجـــزل األفضـــال إذ هـــدانام

  واالقتداء بسيد األنام  مث صالة اهللا والسالم
ــالم  ــان واإلسـ ــة اإلميـ ــاملنعمـ ــك واحلم ــري األي ــاح ط ــا ن م
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ــري  ــطفى البش ــنيب املص ــى ال النـــذير اهلـــامشي اـــتىب عل
ــاح  وآلــه مــا انــبلج الصــباح    ــت الري ــا هب ــحبه م وص
   واحلمد هللامتت خبري

#  

  مكارم األخالق
أرحت نفسي مـن هـم العـداوات   ملا عفـوت ومل أحقـد علـى أحـد    
ــه  ــد رويت ــدوي عن ــي ع ــات إين أحي ــين بالتحي ــر ع ــع الش ألدف
ــه ــر لإلنســان أبغض ــر البش كما إن قـد حشـى قلـيب حمبـات    وأظه
ــرم   ــاس ق ــاس داء وداء الن ويف اعتــزاهلم قطــع املــودات  الن

  ودمنتهى اجل
على املقلـني مـن أهـل املـروآت    علـى مـال أفرقـه    )١(يا هلف نفسي

ما ليس عندي ملن إحـدى املصـيبات  إن اعتذاري إىل مـن جـاء يسـألين   
  عزة النفس

ــبس  ــرب ح ــرس وض ــع ض ــس لقل ــس ورد أمـ ــزع نفـ ونـ
ــر ــود  )٢(وق ــرد وق ــرد )٣(ب ودبـــغ جلـــد بغـــري مشـــسف

ــيد دب  ــب وصـ ــل ضـ )٤(وصــرف حــب بــأرض خــرسوأكـ

وبيـــع دارٍ بربـــع فلـــس  ونفـــخ نـــار ومحـــل عـــار
ــاس وبيــع خــف وعــدم إلــف    ــل ق ــف حبب ــرب إل )٥(وض

                                     
 .هيا حسرة نفسي والفعل هلف والتلهف على الشيء التحسر واحلزن علي: يا هلف )١(
 .أي شديد الربد: شدة الربد ومنه ليلة قارة ويوم قار: القر )٢(
 .والفعل أقاد القاتل بالقتيل قتله به، القصاص: قود )٣(
 .أي ليس فيها رعد وال برق: ومنه سحابة خرساء، أي ال تنبت زرعا وال كأل: خرس )٤(
 .وهو حبل السفينة الضخم يف أصل االستعمال: مجعه قلوس: قلس )٥(
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ــواالً أهـــون مـــن وقفـــة احلـــر ــو ن ــس  )١(يرج ــاب حن بب
#  

ــاحب  ــورى ص ــن يف ال ــده  إذا مل يك ــال محي ــالث خص ــه ث وفي
ــاء ــر، وف ــوال ، وس ــظ ال ــده  وحف ــت مفي ــط ليس ــحبته ق فص

  
  اللسان

ــ ــن خطي ــك م ــةال يعجبن حـىت يكـون مـع الكـالم أصـيال     ب خطب
ــا  ــؤاد وإمن ــي الف ــالم لف جعل اللسـان علـى الفـؤاد دلـيال    إن الك

 * * *  
  

وليس يصاب املرء من عثـرة الرجـل  يصاب الفـىت مـن عثـرة بلسـانه    
ــه ــذهب رأس ــول ت ــه يف الق وعثرته بالرجـل تـربا علـى مهـل    فعثرت

 * * *  
  

ــان  ــا اإلنس ــانك أيه ــظ لس ــان   الاحف ــه ثعبـ ــدغنك إنـ يلـ
ــجعان كــم يف املقــابر مــن قتيــل لســانه ــاءه الش ــاب لق  ــت كان

 * * *  
  

فــإذا نطقــت فــال تكــن مكثــاراًالصمت زيـن والسـكوت سـالمة   
ــراراً فإذا نـدمت علـى سـكوتك مـرة     ــالم م ــى الك ــدمن عل فلتن

                                     
 .العطاء: النوال )١(
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#  
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ــه  ــالم بأهل ــن الك ــل م ــوتإن القلي ــثريه ممقـ ــن وإن كـ حسـ
ــموت مت ومـا مـن مكثـر   ما زل ذو ص ــاب ص ــا يع ــزل وم إال ي

فالصــمت در زانــه اليــاقوت  إن كـان ينطـق نــاطق مـن فضــة   
 * * *  

ــدو الكاشــحاحفظ لسانك واسـتعذ مـن شـره    ــو الع إن اللســان ه
ــس  ــت مبجل ــالم إذا نطق فإذا استوى فهنـاك حلمـك راجـح   وزن الك

* * *  
  

لفـظ أو مـن زلـة القـدم    من زلة العود لسانك قـول اخلـري تـنج بـه    
ــدم  واحذر لسـانك مـن خـل تنادمـه     ــن الن ــتق م ــدمي ملش إن الن

  
  "املعاشرة"

ــدولن يصـحب اإلنسـان إال نظـريه    ــل وال بل ــا مــن قبي وإن مل يكون
وما الرشد إال أن تصـاحب ذا رشـد  ومـا الغـي إال أن تصـاحب غاويــاً   

* * *  
  

ــال أخو الفسق ال يغـررك منـه تـودد    ــل حب ــني  فك ــقني مه الفاس
# 
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ــني وصاحب إذا ما كنت يومـاً مصـاحباً   ــك أم ــب من ــة بالغي ــا ثق أخ
ــائن اجعل قرينـك مـن رضـيت فعالـه     ــيم الش ــة اللئ ــذر مقارن واح
ــه  ــائن لقرين ــرين ش ــن ق ــم م ــن  ك ــل حماس ــه لك ــن من ومهج
من الناس قل يا عـني للنـاس أعـني   وعينــك إن أبــدت إليــك مســاوياً

ــرو ــودداًوعاشــر مبع ــن ف وكــن مت ــي أحس ــاليت ه ــق إال ب وال تل
  
  

  القناعة
ــييت  ــب ب ــرية يف جن ــل كس ــف وأك ــل الرغي ــن أك ــب إيل م أح
ــيين    ــر ع ــاءة وتق ــبس عب ــفوف ول ــبس الش ــن ل ــب إىل م أح

 * * *  
  

لو مل يكـن منـك إال راحـة البـدن    هي القناعـة فالزمهـا تعـش ملكـاً    
اح منها بغري القطـن والكفـن  هل روانظر ملـن ملـك الـدنيا بأمجعهـا    

  
  فصل يف حمادثة اإلخوان

  
لتؤنس األصـحابا فأحسـن اخلطابـا   إن رمت أن حتدث مبا مضى أو حـدثا 

#  
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واختر مـن الكـالم مـا الق باملقـام    واختصر العبـارة وال تكـن مهـذاره   
واذكر من املنقول ما صح يف العقـول مـن فــائق العلـوم ورائــق املنظــوم  

والزم له السكاتا واحسن له االنصـاتا نب الغرائبا كي ال تظـن كاذبـا  واجت
ــلوال تكن ملتفتـاً عنـه إىل أن يسـكتا    ــن قب ــه م ــل مسعت ــى بنق وإن أت

وال تكذب ما روى ودع سبيل من غوىهذا اخلرب علمته فيمـا غـرب  : فال تقل
  

  فصل 
  يف ممازحة اإلخوان ومداعبتهم

  
فإنه يف اخللق عنـوان حسـن اخللـق   الصـحابة  املزح والدعابة مـن شـيم  

فامزح مزاح من قسط وكن على حـد  تويل به السـرورا خليلـك املصـدورا   
فالفحش يف املزاح ضرب من التالحـي واجتنب اإلحياشـا وال تكـن فحاشـا   
ــة  ــة الوخيم ــخيمة والظن ــر للس ــاراجي ــارا وحــاذر العث وجانــب اإلكث

ــة  ــرة الدعاب ــةفكث ــذهب باملهاب ــان ت ــع باإلنس ــان توق ــرة اللس وعث
#  
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فالبسط يف املصاحبة يفضي إىل املداعبـة وامحل مزاح اإلخوة وخل عنك النخـوة 
ال تغضنب فالغضب يف املزح سوء األدبوإن مسعت نـادرة فـال تفـه ببـادره    
ــل الكــالم ــام وقائ ــر إىل املق فــإن يكــن وليــا مصــاحباً صــفياًوانظ
وإن يكــن عــدوا مكاشــحاً جمفــوافقوله وإن نبـا هـو الـوالء اـتىب    
أال ترى للعرب تقول عنـد العجـب  فقوله وإن حال هـو الـبالء اتلـى   

ــه اهللا تقــــول ذاك عــــن قــــالوال، قاتلــــــــــ
  
  

  بن أدهم رمحه اهللاهذه أبيات إلبراهيم 
  :يف احلث على قيام الليل قال

إىل كم تنـام الليـل والعمـر ينفـد    قم الليـل يـا هـذا لعلـك ترشـد     
ــاً ــل وحيــك نائم ــول اللي ــد أراك بط ــه يتهجـ ــريك يف حمرابـ وغـ
ــار توقــد ــا مغــرور والن فال حرها يطفـى وال اجلمـر خيمـد   أترقــد ي
ــى   ــا لظ ــال هل ــار يق ــا ن ــد  أال إ ــاً توق ــاً وحين ــتظلم أحيان ف

#  
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أسـود  ستحشر عطشـانا ووجهـك  فيا راكب العصـيان وحيـك خلـها   
من األجر واإلحسان ما كـان يرقـد  ولو علم البطـال مـا نـال زاهـد    
ــد   فصام وقـام الليـل والنـاس نـوم     ــد يتعب ــرب واح ــو ب وخيل
ــة  ــهاد ورغب ــزم واجت ــزم وح ــد بع ــرش يعب ــم أن اهللا ذو الع ويعل

ــد  ألهلـها  فلو كانـت الـدنيا تـدوم    ــاً خيل ــول اهللا حي ــان رس لك
ــد بــهفكــم بــني مشــغول بطاعــة ر ــل مقي ــذنب الثقي ــر بال وآخ

ــنعم  ــان م ــعيد يف اجلن ــذا س ــقي يف اجلحــيم خملــد  فه وذاك ش
ــف ــة واق ــأين بنفســي يف القيام وقد فاض دمعـي واملفاصـل ترعـد   ك
ــد وقد نصب امليزان للفصـل والقضـا   ــاملني حمم ــري الع ــام خ ــد ق وق
بكـل دعـاء صـاحل وهـو ســاجد    إىل اهللا يرجــو لطفــه حتــت عرشــه
توالت على العاصـني فيـه الشـدائد   ليشــفع عنــد اهللا يف أهــل موقــف
ــة  ــوم وليل ــل ي ــي ك ــل إهل على أمحد املختـار مـا حـن راعـد    فص
قم الليـل يـا هـذا لعلـك ترشـد     مع اآلل واألصحاب مـا قـال قائـل   

  عالمات صحة القلب
  للشيخ سليمان بن سحمان

ــر   ــب ذك ــحة للقل ــة ص جلـالل لذي العـرش املقـدس ذي ا  عالم
ــال   ــل ح ــا يف ك ــة ربن ــالل  وخدم ــك أو م ــز هنال ــال عج ب
ــرا  ــري اهللا طـ ــأنس بغـ ســوى مــن قــد يــدل إىل املعــايلوال يـ
ــراً    ــراً وجه ــه س ــذكر رب ــدمن وي ــال وي ــل ح ــره يف ك ذك
ــا    ــا إذا م ــو ثانيه ــا وه ــتغال وفيه ــاً الش ــورد يوم ــوت ال يف
يفوت على احلـريص مـن الفضـال   فيـــأمل للفـــوات أشـــد ممـــا
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 ٧٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــي   ــت ميض ــحه بالوق ــها ش ــال ومن ــذل م ــحيح بب ــياعاً كالش ض
ــام   ــه اهتم ــن عالمت ــاً م ــم واحــد غــري انتحــال   وأيض
ــرفا  ــه هللا صـ ــرف مهـ ــوال فيصـ ــن امل ــواه م ــا س ــرك م ويت
ــا   ــه إذا م ــن عالمت ــاً م دنا وقـت الصـالة لـذي اجلـالل    وأيض
ــب   ــا بقل ــال فيه ــرم داخ ــال  واح ــل ح ــع يف ك ــب خاض مني

ــمحل إىل زوال مهـــه والغـــم عنـــه تنـــآى ــدنيا تضــ بــ
وقـــرة عينـــه ونعـــيم بـــالوواىف راحـــة وســـرور قلـــب
ــا   ــه فيه ــروج علي ــتد اخل فريغــب جاهــدا يف االبتــهال  ويش
ــام   ــه اهتم ــن عالمت ــاً م ــال وأيض ــة والفعـ ــحيح املقالـ بتصـ
ــد  ــات وقصـ ــال ونيـ علـى اإلخــالص حيــرص بالكمــال وأعمـ
ــأشــد حترصــا وأشــد مهــاً    ــايل م ــت ال يب ــال مث ن األعم
ــا  ــر مث فيهـ ــريط املقصـ ــايل بتفـ ــديد لغـ ــراط وتشـ وإفـ
ــش ــري غ ــيحة غ ــحيح النص ــال   وتص ــاً حب ــفوها يوم ــازج ص مي
ــداً ــنص جه ــاع ال ــال وحيــرص يف اتب ــل الفع ــان يف ك ــع اإلحس م

  
  مفاتيح اخلري والشر

ليت ذكرهـا  وقال أيضاً الشيخ سعد بن عتيق رمحه اهللا تعاىل ناظماً املفاتيح ا
  :ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه حادي األرواح

والفضل يـؤيت مـن يشـاء ويكـرم    محدت الذي يـويل اجلميـل ويـنعم   
علــى خــري خملــوق عليــه يســلموأزكــى صــالة اهللا مث ســالمه  
ــحابه األوىل  ــادي وأص ــد اهل ــواحمم ــوا وتعلم ــهاد علم حبســن اجت
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 ٧١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــائل  ــاء لس ــن الوف ــد ع ــد فق ــموبع ــأين أنظـ ــاه بـ ــدي إيـ بوعـ
ــدها  ــرور وض ــت للش ــاتيح كان فقد فـاز مـن بـاخلري والشـر يعلـم     مف
فكن عـامالً بـالعلم إن كنـت تعلـم    وأضحى مبا يدري مـن احلـق عـامالً   
ــاً  ــن مفتاح ــوىل هل ــل امل ــد جع تنــال ــا واهللا بــاحلق أعلــم   وق
ــا  ــالة طهورن ــرعي الص ــاح ش ــرم فمفت ــني حي ــرم ح ــاً حم ــتح حج ويف
ــتعلم وبالصدق فـتح الـرب والعلـم فتحـه     ــىت ي ــن ف ــؤال ع ــن س حبس
مع الظفـر احملمـود بالصـرب فـاعلموا    ومستحسن اإلصـغاء والنصـر فتحـه   
ـ  ــ ــة النع ــاح جن ــدنا هللا مفت ــوا  وتوحي ــوا تنعم ــد دين ــيم فبالتوحي ـ
ــادة   ــتح زي ــاء ف ــكر للنعم ــنم  وبالش ــة تغ ــب والوالي ــل ح وحيص

ــرم   ذو التقـى مبفتاحه الـذكر الشـريف و   ــالح ويك ــواه الف ــال بتق ين
ــرم ومفتاح توفيـق الفـىت صـدق رغبـة     ــدعاء املكـ ــه مث الـ ورهبتـ
ــن ــة واعلم ــاح اإلجاب ــدى اهللا مفت ــنم ل ــد مغ ــد للعب ــل الزه ــأن مجي ب
ــة   ــي برغب ــد التجل ــتح للعب ــنمويف ــك تغ ــاء فازهــد لعل ــدار البق ب
ــاد تفكــر    ــاح إميــان العب ــاملني ومفت ــان رب الع ــا ك ــاهممب  دع
ــروا  ــه وأن يتفكـ ــر فيـ ــم إىل نظـ ــد ذاك املفخ ــول العب ــه ودخ ب
ــالمة   ــاح ذاك س ــه مفت ــى رب ــلموا  عل ــه فأس ــب لإلل ــالم قل وإس
ــزم ومع ذا كان إخـالص حبـب وبغضـه    ــك يل ــل ذل ــرك ك ــل وت وفع
ــرع   ــارفني تض ــوب الع ــي قل بأوقات أسـحار فكـن أنـت منـهم    وحي
تـرك الــذنوب فهــي للقلــب تــؤمل وكذا الـوحي إذ يتلـى حبسـن تـدبري    
ــه   ــادة رب ــد يف عب ــان عب ــاد  وإحس ــع العب ــيهم ونف ــام عل والقي
لــه فــالزم ذا لعلــك تــرحم   إإلصالحهم مفتـاح حتصـيل رمحـة إال   
ــرم ومفتاح رزق العبد سـعي مـع التقـى    ــو جم ــتغفار إذ ه ــرة االس وكث
ــه  ــة رب ــد طاع ــز العب ــاح ع ــوا  ومفت ــلني فعظم ــري املرس ــة خ وطاع

  



 

 

 ٧٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه ــا ل ــاح االســتعداد منــك مل ومفت
  

تصري مـن الـدار الـيت هـي أعظـم     
ــه   هــو القصــر لآلمــال واخلــري كل

  
ــم ــد يعل فمفتاحــه رغــب مــن العب

ــذه    ــد ه ــيت بع ــدار ال ــواله وال مب
  

ومفتاح كـل الشـر إن كنـت تفهـم    
ــا    ــذر غروره ــال فاح ــك اآلم أطالت

  
ــك للــدنيا الــيت تتصــرم    وحب

ــا    ــرك بربن ــد ش ــار اخلل ــاح ن ومفت
  

وكرب الفـىت فـالكرب حـوب معظـم    
ــى   ــد أت ــا عــن اهللا ق وإعراضــه عم

  
به املصـطفى اهلـادي الـنيب املكـرم    

وغفلتــه عــن ذكــره وقيامــه     
  

ــتم  ــك حي ــرش امللي ــذي الع ــق ل حب
ــكر    ــد مس ــق العب ــاح إمث يوب ومفت

  
من اخلمـر فاحـذرها لعلـك تسـلم    

ومفتاح ذي املقت الزنـا سـيء الغنـا     
  

مثوذلــك قــرآن اللعــني ومــأ   
وإطالق طرف الشخص مفتـاح عشـقه    

  
ــرم  ــو حم ــباح فه ــن األش ملستحس

وبالكسل املـذموم مـع راحـة الفـىت      
  

خييــب وكــل اخلــري ال شــك حيــرم
ــده     ــىت وبري ــران الف ــاح كف ومفت

  
ــيندم  ــاً س ــي قريب ــيه والعاص معاص

ــه إذا     ــد يفتح ــاق العب ــاب نف وب
  

ــذموم ــذوب م ــذوباً والك ــون ك يك
ـ      اح خبلـه وشح الفـىت واحلـرص مفت

  
ومفتاح أخذ املـال مـن حيـث يعلـم    

بأن لـيس حـالً مـع قطيعـة رمحـه       
  

ــم   ــة يعل ــداع يف اخلليق ــل ابت وك
فمفتاحــه اإلعــراض عمــا أتــى بــه  

  
ــتعلم   ــنة ن ــن س ــدى م ــيب اهل ن

ــأنين    ــريض ب ــويل يف الق ــتم ق وأخ
  

أصــلي علــى خــري الــورى وأســلم
وآل مع الصحب الكـرام الـذين هـم     

  
ــري   ــم الش ــبس عل عة أجنــمملقت
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 ٧٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :قال العامل العابد الشيخ سعد بن محد بن عتيق رمحه اهللا تعاىل ناظماً
  نواقض اإلسالم العشرة

اليت ذكرها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب قدس اهللا روحـه ونـور مرقـده    
  .خواننا املسلمني به يف اجلنة مبنه وكرمهإوضرحيه ومجعنا اهللا ووالدينا ووالديهم ومشاخينا و

ــل رب ــد هللا وصـــ ــحب  احلمـــ ــه والص ــنيب وآل ــى ال عل
ــالم   ــواقض اإلسـ ــذه نـ ــنام فهـ ــذبح لألص ــل ال ــرك مث الش
ــاين  ــور مث الثـ ــن والقبـ ــان واجلـ ــال بره ــخص ب ــل الش أن جيع
ــل  ــن فع ــدعوهم وم ــائطاً ي ذا فهــو ذو كفــر بإمجــاع حصــلوس
ــداً    ــن معتق ــن مل يك ــا م ــرددا ثالثه ــرك أو ت ــل الش ــري أه تكف

ــرهم ــد يف كف ــن يعتق ــان مم تصــحيح مــذهب هلــم كفــر وزدأو ك
ــادي  ــان ذا اعتق ــن ك ــا م ــادي رابعه ــنيب اهل ــدي ال ــوى ه أن س
ــن   ــل أو أن مل ــه أكم ــن هدي سواه حكماً يف الـورى أحسـن مـن   م
ــه    ــق ب ــافر يلح ــه فك يف الكفر من أبغـض مـا جـاء بـه    أحكام
ــل    ــه عم ــو ب ــىت ول ــا ح هـذا هــو اخلـامس أمــا إن تســل  نبين
ــتهزئ  ــر املس ــادس فكف ــن س ــتهزأع بـــديننا أو بـــالثواب اسـ
ــل ــواع ق ــابع األن ــاب س السحر منه الصرف مع عطف عمـل أو بالعق
ــاه    ــل أو ارتض ــه يفع ــن ل ــواله   فم ــى م ــد عص ــافر وق فك
ــاهرا   ــن ظ ــدها م ــها يف ع علـى ذوي اإلســالم جنـداً كــافراً  ثامن
ــع   ــه يس ــال إن ــن ق ــعها م ــاس أن التاس ــن األن ــعشخصــاً م  يتب
ــع  ــر إذ مل يتبـ ــا كاخلضـ ــرع نبينـ ــه ش ــل مبال ــى ومل يعم موس
ــدا عاشرها اإلعراض عن ديـن اهلـدى   ــه تعم ــن منهاج ــدف ع والص
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 ٧٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه كحـال مــن أعـرض عــن تعلمــه   ــل حبكمـ ــن ذا عمـ ومل يكـ
ــها   ــر كل ــواع كف ــذه األن ــا   وه ــدها وهزهل ــال ج ــل ح بك
ــذره وســو بــني خــائف وغــريه    ــاً لع ــهم مكره ــتثن من واس
ــداً   ــالة أب ــويل بالص ــتم بق ــدا   وخ ــامشي أمح ــنيب اهل ــى ال عل
ــل تــايل   وبالســـــالم ومجيـــــع اآلل ــر وك ــحبه الغ وص

  األسباب اليت ا حياة القلب
  للعامل العالمة العابد الشيخ محد بن علي بن عتيق أيضاً رمحه اهللا تعاىل

وصري شـكر العبـد للخـري سـلما    محدت الـذي أغـىن وأقـىن وعلمـا    
ــلما  هدي صالة تستمر علـى الرضـى  وأ ــاً مس ــحابه واآلل مجع وأص

ــا كما دلنا يف الـوحي والسـنن الـيت    ــاد وعلم ــو الرش ــا حن  ــا أتان
ــا أزال ا األغالف عـن قلـب حـائر    ــتح آذان ــاوف ــمت وأحكم أص
ــه ــا أيهــا البــاغي اســتنارة قلب تدبر كـال الـوحيني وانقـد سـلما    في

ــىت يف ح ــعاد الف ــوان إس ــهفعن ــا  يات ــه معظم ــاالً علي ــع اهللا إقب م
أو اعتل باألمراض كـالرين والعمـا  وفاقد ذا ال شـك قـد مـات قلبـه    
ــا  ــوارح منعه ــقم يف اجل ــة س ــا وآي ــك مثلم ــص ذل ــا أو نق منافعه
ــا  ــان نفعه ــدرى بإتي ــحتها ت وبطـش والتصـرف والنمـا    كطلقوص
احلـب فاعلمـا  أريد من اإلخالص ووعني امتراض القلب فقد الـذي لـه  
ــة   ــه إناب ــوق إلي ــة الش ــا ومعرف ــات فاحكم ــار ذا دون احملب بإيث
ــه  ــوى اهللا قلب ــوب س ــؤثر حمب مريض على جرف من املوت والعمـا وم
ــدما وأعظم حمـذور خفـا مـوت قلبـه     ــن دواه بض ــغل ع ــه لش علي
ــده  ــائح عن ــون القب ــة ذا ه ــاً  وآي ــاً متأمل ــحى نادم ــواله أض ول

#  



 

 

 ٧٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــراض الق ــامع أم ــافج ــوب اتباعه ــلما ل ــح وتس ــا تص ــا فخالفه هواه
ــافع ــذاء بن ــرك اغت ــن شــؤمه ت وترك الدوا الشـايف وعجـز كالمهـا   وم
ــلما  إذا صـح قلـب العبـد بـان ارحتالــه     ــراح مس ــرى ف إىل داره األخ
ــه  ــب لقلب ــاس احمل ــن ذاك إحس بضــرب وحتريــك إىل اهللا دائمــا  وم
ــاً   ــة خمبتـ ــا باإلنابـ ذا مطمئنـــاً منعمـــا فيســـكن يفإىل أن يهنـ
ــة  ــل حال ــذكر يف ك ــها دوام ال ــاومن ــات هللا مغنم ــس بالطاع ــرى األن ي
ــه   ــه يف طريق ــراً دل ــحب ح متيمــاوكــان معينــاً ناصــحاً   ويص
ــرة  ــورد م ــه ال ــا فات ــها إذا م ــاً ومن ــاً متأملـ ــاً نادمـ ــراه كئيبـ تـ

إليهــا كمشــتد بــه اجلــوع والظمــاها اشتياق القلب يف وقـت خدمـة  ومن
بـــدنياه مرتاحـــاً ـــا متنعمـــاومنــها ذهــاب اهلــم وقــت صــالته
ــه   ــده وخروج ــها بع ــتد عن وقد زال عنـد اهلـم والغـم فاسـتما    ويش
ــا   ــليماً مقرب ــاً س ــه قلب ــأكرم ب ــا  ف ــاً ميتم ــحى حمب ــد أض إىل اهللا ق
ــه  ــه برب ــم من ــاع اهل ــا اجتم ــا  ومن ــريعاً معظم ــعى س ــاته يس مبرض
ــه   ــح بعرض ــاة وش ــها مراع كما شح ذو املـال البخيـل مصـمما   ومن
ــا ومنها اهتمـام يثمـر احلـرص رغبـة     ــون متمم ــال يك ــحيح أعم بتص
ــناً  ــيحة حمس ــد النص ــإخالص قص ــا  ب ــاع مالزمـ ــده باالتبـ وتقييـ
ــده   ــة اهللا عن ــع ذا من ــهد م ــا ويش ــواله دائم ــق م ــريه يف ح وتقص
لعمـا وينجو ا مـن آفـة املـوت وا   فست ـا القلـب السـليم ارتـداؤه    
ــه    ــا نقول ــا إىل م ــا رب وفقن فما زلت يـا ذا الطـول بـراً ومنعمـا    في
ــق    ــول حمق ــت ق ــإين وإن بلغ ــا  ف ــي العلم ــريي وجهل ــر بتقص أق
ــاً  ــو خالي ــي إىل اجل ــى مثل ــا أت مــن العلــم أضــحى معلنــاً متكلمــاومل

ثعالب ما كانـت تطـا يف فنـا احلمـا    فتواثبــتكغــاب خــال مــن أســده 
ـ  ــا  وى ويـا عـامل اخلفـا   فيا سامع النج ــون معمم ــاً يك ــألتك غفران س
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 ٧٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه  ــطرار رأيت ــرين إال اض ــا ج ــافم ختوفــت كــوين إن توقفــت كامت
وأملت عفـواً مـن إهلـي ومرمحـا    فأبديت من جـراه مزجـاً بضـاعيت   
أحل وأمسى طـاهر القلـب مسـلما   فمــا خــاب عبــد يســتجري بربــه
واألصحاب ما دامت السماكذا اآلل وصـلوا علـى خـري األنـام حممــد    

  أسرار كلمة التقوى
  لإلمام األمري حممد بن إمساعيل الصنعاين رمحه اهللا تعاىل

فــأخلص وقــل ال إلـــه إال اهللا  العلــم يف قــول ال إلــه إال اهللا  
فــاخلري يف قــول ال إلــه إال اهللا  تظفــر مبــا شــئت إن نطقــت ــا
ــه إال كــل مــن األنبيــاء مطلبــه    ــه ال إلـ ــن قومـ  اهللامـ
ــوهلم ــافرين قـ ــن دم الكـ ــه إال اهللا حيقـ ــوا ال إلــ إن وفقــ
ــاً   ــنني مع ــال والب ــم امل ــه إال اهللاويعص ــوهلم ال إلـــ بقـــ
ــعدت ــما إذا ص ــاب الس ــتح ب ــه إال اهللا  يف ــل ال إلـ ــن قائـ مـ
ــت  ــذنوب إن رفع ــل ال ــدم ك  ــه إال اهللا ــل ال إلـــ لقائـــ
ــن درن ــوب م ــا يف القل ــه إ يغســل م ــا ال إلـــ ال اهللابقولنـــ
ــرت   ــوب إن ذك ــئن القل ــه إال اهللا  وتطم ــل ال إلـ ــن قائـ مـ
ــه   ــوت ب ــان إذا لغ ــرة لس ــه إال اهللا طه ــا ال إلـــ بقولنـــ
ــا ــذنوب أمجعهــ يف قولنـــــا ال إلـــــه إال اهللادواء داء الــ
ــه إال اهللا ما جيلـو اهلـم والكـروب سـوى     ــا ال إلـــ مقالنـــ
ــه إال حصن اإللـه املنيـع لـيس سـوى     ــا ال إلـــ  اهللامقالنـــ
ــية  ــل معص ــجالت ك ــت س ــه إال اهللا طاش ــت ال إلــ إن قابلــ
ــداً    ــة أب ــل آف ــن ك ــأمن م من كـان يف حصـن ال إلـه إال اهللا   ي
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 ٧٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

يف طيهـــــا ال إلـــــه إال اهللابطاقـــة قـــد أتـــت حمـــررة
ــه     ــال ل ــن آخراملق ــن يك يف هــذه الــدار ال إلـــه إال اهللا  وم
ــد   ــوم غ ــالم ي ــدخل دار الس ــه إ ي ــه ال إلـــ ال اهللابقولـــ
ــداً   ــات غ ــن إىل املم ــوا م ــه إال اهللاولقن ــرحتالً ال إلـــ مـــ
ــا  ــديث لن ــى احل ــذا أت ــل ه ــه إال اهللابك يف فضــل مــن قــال ال إل
ــا   ــا مقالتن ــتم لن ــا رب واخ ــه إال اهللا ي ــا ال إلـــ بقولنـــ
ــه إال اهللا واجعــل ختــام املقــال عنــد ختــا ــالص ال إل ــر إخ م العم
ــام إىل   ــى األن ــن دع ــى م ــه إال اهللامث عل ــاهلم ال إلـــ مقـــ
ــه إال اهللا أزكى صـالة مـع السـالم فكـن     ــد ال إلـ ــلياً بعـ مصـ
ــيوفهم  ــن س ــحب م ــه إال اهللا واآلل والص ــرت ال إلـ ــد أمثـ قـ
ــت  ــا مسع ــيوف األىل م ــوال س )١(مـــن كـــافر ال إلـــه إال اهللال

  واهللا يدعو إىل دار السالم 
  ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

ــوت إىل  ــا دع ــالم فلبين وسعياً على العينني إن كـان جيـدينا  دار الس
ــا وقلت وـدي مـن تشـاء فاهـدنا     ــا ولبين ــد دعون ــذا ق  ــا فإن
ــالتنا  ــا يف ص  ــدعو ــا ن إذا ما قرأنـا احلمـد فيهـا وصـلينا    وعلمتن
ــا  فندعو ـا سـبعاً وعشـراً يومنـا     ــت وأدين ــا فرض ــا فيم وليلتن

ــ    وتغلق عنـا البـاب إذ حنـن وافينـا    دعاوحاشـاك تـدعونا وتأمرنـا بال
ــدعا  ــا ال ــا وتعليمن ــاؤك إيان ــيعطينادع ــى أن الكــرمي س ــل عل دلي

                                     
 .٤٢٣ديوان الصنعاين ص  )١(



 

 

 ٧٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

#  

إذا ما دعوا أعطوا وفضـلك كافينـا  لك املثل األعلـى فـإن بـين الـدنا    
ــاولوالك فضالً منك مل نعـرف الـدعا   ــالوحي واخلــري يأتين وال هاديــاً ب
ــيت  ــك ال ــرار جنت ــزل األب ــاإذا ن وعــدت تــراهم حامــدين ومثنين
ــا على ما هدى لواله مل ندر مـا اهلـدى   ــة ينجين ــن يف القيام وال أي دي
ومن فضله إجـراؤه احلمـد يف فينـا   فلله كـل الفضـل يف كـل حالـة    
ــا  ــد والثن ــة احلم ــا كيفي ــا وتعليمن ــيني هادين ــري النب ــاله خ وإرس
ــدى  ــنن اهل ــادي إىل س ــد اهل ــه اهللا حمم ــلى علي ــا فص وآلل أهلين

  مناصحة اجلليس
ــم ال توردن علـى مسعـي مـن الكلـم     ــب احلك ــاة إال طي ــد املالق عن
ذو فطنة آخـذ للعلـم عـن علـم    إما سـؤال لقصـد الرشـد حـرره    
ــه  ــق مذهب ــراء ورد احل ــيس امل ــم ل  ــيل ذو ــو بالتحص ــا ه وإمن
عن التشـكك والتخلـيط والـوهم   أو زبدة مـن فنـون العلـم خالصـة    

ــة  أو ــذوي اآلداب مطرب ــة ل يهتز منـها فـؤاد احلـاذق الفهـم    نكت
ــبحوا  ــاس أص ــرية ألن ــاًأو س حتــت التــراب وكــانوا ذوي مهــمرمم

ــتم أو خرب قول عـن األحبـاب تنقلـه    ــاً ملنك ــاً وال هتك ــيس اغتياب ل
راقت بفيك فـإن السـم يف الدسـم   إيــاك إيــاك أعــراض الرجــال وإن

فــرب خممصــة خــري مــن الــتخمتأكلـها  ال تتخمن من حلـوم النـاس  
وال تعاد امرءاً منـهم علـى التـهم   واعط الرجال مـن التـوقري حقهـم   
فجـازهم جبميــل الــذكر يف األمــم وإن أخذت عـن األخيـار علمهـم   
ــم   ــوق إذ بعلمه ــيوخ حق خرجت من موحش التغفيل والظلـم فللش



 

 

 ٧٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــاً ــه كرم ــيالً فافش ــت مج كن كـذي صـمم   وإن رأيت قبيحاًوإن رأي
#  

)١(يف حق صحبته عندي مـن الـذمم  هذي النصـيحة مـين للجلـيس ملـا    

  :؟؟؟؟ حصر ما يلحق امليت بعد موته لألمري
ــده  ــل يف حل ــد ح ــن ق ــري مل ــدها  جي ــر ع ــطفى؟؟؟؟؟ عش املص
ــورى  الولــد الصــاحل يــدعو لــه    ــني ال ــافع ب ــه الي وعلم
ــجداً أو صــدقات قــد جــرت أو قضــى ــاً أو مس ــىن  مرابط ــد ب ق
ــن  ــبيل وم ــن الس ــكناً الب ــوى أو مس ــا نـ ــحف ورث ملـ ملصـ
ــه  ــل وإجرائـ ــه النخـ راً وبئـراً قـد حفـرت يف الثـرى    وغرسـ
ــن يف بثهـــا   ــنة أحسـ ــوى وسـ ــت ال س ــر أت ــذه عش )٢(فه

  .وقد قال قدس اهللا روحه يف مدح باري الربية جل جالله
ــه ــا عــذول بدائ دوائــهمـا غـري داء الـذنب مـن أ    القلــب أعلــم ي
ــه   والذنب أوىل ما بكـاه أخـو التقـى    ــه ومبائ ــك جبفن ــق من وأح
ــواذيل  ــني ع ــب ألعص ــومن أح ــه  ف ــه ومسائ ــه يف أرض ــماً ب قس
ــه  من ذا يلوم أخـا الـذنوب إذا بكـى    ــن أعدائ ــه م ــة في إن املالم
ــه فو حق من خـاف الفـؤاد وعيـده    ــن جزائ ــه وحس ــا مثوبت ورج
ــوائه ما كنت ممن يرتضـي حسـن الثنـا    ــديح س ــي يف م ــديع نظم بب
ــه من ذا الذي بسط البسـيطة للـورى   ــقف مسائ ــا بس ــاً وتوجه فرش
ــه من ذا الذي جعـل النجـوم ثواقبـاً    ــارين يف ظلمائ ــا الس  ــدي يه

                                     
 .٣٤٠املصدر السابق ص  )١(
 .١٥املصدر السابق ص  )٢(



 

 

 ٨٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه  من ذا أتى بالشمس يف أفـق السـما   ــى أرجائ ــدير عل ــري بتق جت
#  

أســواه ســواها ضــياًء نافعــاً   
  

ـ   ــما ببنائـ ــع الس ــذي رف هال وال
مــن أطلــع القمــر املــنري إذا دجــى  

  
ليــل فشــابه صــبحه بضــيائه   

ــيفها    ــد مص ــام عن ــول األي ــن ط م
  

وأتــت قصــاراً عنــد فصــل شــتائه
من ذا الـذي خلـق اخلالئـق كلـها      

  
ــه   ــربه وعطائ ــع ب ــى اجلمي وكف

وأدر للطفـــل الرضـــيع معاشـــه  
  

ــه   ــب غذائ ــتص طي ــه مي ــن أم م
يا ويح مـن يعصـي اإللـه وقـد رأى      

  
نه بنوالــــه وندائــــهإحســــا

ورأى مساكن مـن عصـى ممـن خـال      
  

ــه   ــوم يف أرجائ ــيح الب ــواً تص خل
ودع اجلبـــابرة األكاســـرة األىل   

  
ــه  ــاهدت يف علوائ ــن ش ــر مل وانظ

كم شاهدت عينـاك مـن ملـك غـدا      
  

خيتــال بــني جيوشــه ولوائــه   
ــوة   ــدنيا كؤوســاً حل ــه ال مــألت ل

  
ــه   ــم يف حلوائ ــر الس ــقته م وس

ــدنيا     ــق ال ــا طل ــا م ــاراً إمن اختي
  

هـــي طلقتـــه ومتعتـــه بدائـــه
جعلــت لــه األكفــان كســوة عــدة  

  
ــه   ــت بالئ ــكناه وبي ــد س واللح

ــمه    ــفقاً يف ضـ ــمه ال مشـ ويضـ
  

ــائه  ــاه يف أحش ــون حش ــىت تك ح
ــه    ــن أهل ــده ع ــق حل ــاك يغل وهن

  
حبجــــاره وبطينــــه ومبائــــه

ــؤاله     ــد س ــان قص ــزوره امللك وي
  

ــوائه  ــؤال س ــن س ــه ال ع ــن دين ع
ــاب   ــإذا أج ــذا ف ــب فحب ــا يطي مب

  
ــه   ــه وجزائ ــن روح ــده م ــا بع م

ـ    أدري أقـبال " لسـت "وإذا أجاب بـ
  

ضــرباً لــه يف وجهــه وقفائــه   
ويــرى منازلــه بقعــر جهــنم     

  
ــه   ــول عنائ ــيق لط ــيم يف ض ويق

يـــا رب ثبتنـــا بقـــول ثابـــت  
  

ــه ــد حتــت نوائ ــد امتحــان العب عن
أنـــا مـــؤمن بـــاهللا مث برســـله  

  
وبكتبــــه وببعثــــه ولقائــــه

  



 

 

 ٨١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــد مث ا ــول حمم ــى الرس ــالة عل لص
  

)١(واآلل أهــل البيــت أهــل كســائه

  
# 

  
  

  تزاور اإلخوان وتالقيهم
  
  

إن التآخي شجره هلـا التالقـي مثـره   تزاور اإلخوان مـن خـالص اإلميـان   
ــارة ــا حق ــارة فتركه ــرك الزي ــاءت دار ال تت ــل أخ زوار وإن تنـ كـ
ــراء  ــوا م ــد رووا آراًء واختلف ــارة وق ــد للزي ــارةيف احل ــدة املخت وامل

كل شهر مثـل طلـوع البـدر   : وقيلكل يوم كالشمس بـني القـوم  : فقيل
زر من حتب غبـا تـزدد إليـه حبـا    ما نص األثر عليه نصا واشـتهر : وقيل

عن أيـام خوفـا مـن اإلبـرام    : فقيلواختلفوا يف الغب عن أي معـىن يـنيب  
ويوما ال تـزر ، زر يوما: معناهبل : وقيلعن أسبوع وقفا على املسـموع : وقيل

ــا فاعمل مبا تراه يف وصـل مـن ـواه    ــه مالطف ــا حبق ــاك عارف وزر أخ
وأقبل إذا ما رام منـه لـك اإلكـرام     وإن حللت مرتله فاجعل صنيع الفضل له
وإن أتاك زائراً فـاض إليـه شـاكراً   فمن أىب الكرامة حلـت بـه املالمـة   
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 ٨٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
 

ــله الصديق وذكروقل مقال من شكر فضل  ــه لفض ــله أو زرت إن زارين بفض
والضم واملصافحة مـن سـنة املصـاحلة     فالفضل يف احلاليني له ووصل من وى صله
هذا هـو املشـهور يصـفه اجلمهـور    أو كان يوم عيـد أو جـاء مـن بعيـد    
ــل آن وقد أتى يف األثـر عـن الـنيب املنـذر     ــن ك ــوان يس ــافح اإلخ تص

ــا واجت  ــا افترقــ ــامــ ــا معــ ــري معــ ــامها اخلــ يغشــ
ــفا  إذا املـــرء ال يرعـــاك إال تكلفـــاً ــه التأس ــر علي ــه وال تكث فدع
ويف القلب صرب للحبيـب ولـو جفـا   ففي الناس أبـدال ويف التـرك راحـة   
وال كل من صـافيته لـك قـد صـفا    فما كـل مـن ـواه يهـواك قلبـه     
ــة  ــوداد طبيع ــفو ال ــن ص ـ  إذا مل يك ــري يف ود جييـ ــال خ ــاف ئ تكلف
ــه   ــون خليل ــل خي ــري يف خ ــا وال خ ــودة باجلف ــد امل ــن بع ــاه م ويلق
ــده  ــادم عه ــد تق ــاً ق ــر عيش ويظهر سراً كـان بـاألمس قـد خفـا    وينك

#  



 

 

 ٨٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  

صديق صدوق صادق الوعد منصـفا سالم علـى الـدنيا إذا مل يكـن ـا    
مــن كــان ذا أدب وكــان ظريفــاصاف الكـرام فخـري مـن صـافيته    

ــذر مؤا ــه واح ــيم فإن ــاة اللئ ــا خ ــر املعروف ــيح وينك ــدي القب يب
ــه  ــع حال ــرمي وإن تضعض ــريفاًَ  إن الك ــزال ش ــه ال ي ــاخللق من ف
ــها   ــم قلبت ــل دراه ــاس مث ــا  والن ــة وزيوف ــها فض ــبت من فأص

  نصيحة
ــافع أخي استمع مـين هـديت نصـيحة    ــواب ون ــري بالص ــول ح بق
ئــل للتواضــععــن الكــرب نــاء ماأتت من أخي ود شفيق علـى الـذي  
مقلد أهل الغـرب صـهب املفـارع   إذا أبصــرت عينــاك حملــوق حليــة
ــرعا   ــدا متض ــأ حام ــه فاجل وقل ما أتـى عمـن أتـى بالشـرائع    فلل
ــذا  ــعيدا مناب ــا س ــك أن حتي ألخالقهـم حتظـى بـأعلى املواضـع    لعل
ــحبه  ــنيب وص ــأخالق ال ــىن ب أهـل العلـوم اجلوامـع    اللحىمعفي وتع
ــابعفكم بني من قد شاوا خـري مرسـل   بإعفائهــا أكــرم ــم مــن مت
ــابع  ومن رد أمر املصطفى فاعتـدى هلـا   ــا باألص ــا ونتفه ــق هل حبل
ــا   ــا وبكيه ــص أو حتريقه يرى تركها من معظمـات الفضـائع  أو الق
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 ٨٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  

إذا مــا بــدا شــعر عــاله بقــاطعيغري عليهـا كـل صـبح مبـا حـق     
ــا  ــأراً عليه ــه ث فما ناصـح مغـن وال شـفع شـافع    مضــاعفاكــأن ل

ــة  ــبح وروح ــل ص ــددة يف ك فمــا أمنــها إال جبلــد ممــانع   مه
ــداً ــنيب حمم ــت مل تعصــي ال ــدافع إذا قل ــد امل ــق العني ــا حل فتحلقه
ــاطع أما أوجـب الـرمحن طاعـة أمحـد     ــدو املق ــيان الع ــا وعص علين
ــابع أمـا قـال أرخـو اللحـى ووفــروا     ــطفى مبت ــن للمص ــوفر تك ف

ــأطرق  ــه ف ــت بأن ــىت إن ظنن ــارع ح ــا مبس ــن إتالفه ــريجع ع س
ويعزم يف جـد مـن احلـزم قـاطع    ويندم عمـا قـد مضـى منـه أوال    
ــدا  ــثري معان ــال الك ــا ق ــال مب ألست ترى غـريي فلسـت بسـامع   فق
ــعفقلت أليس األكثـرون عـن اهلـدى    ــوا فضــلوا يف وخــيم البالق تول
ــدوا ــد قل ــياء للض ــه األش ويف الدين واألخالق صـفر البضـائع  ويف تاف
تقارن يف عدل علـى اجلـور شاسـع   فيا بعد مـا بـني الفـريقني عنـدما    

فما يف يدي حـول فلسـت بـدافع   ختم قـويل حـول مـا قلـت أوال    أو
لنا شعرها مـا بـني سـود وناصـع    كل مـا بـدا   اللحىسالم على معفي 

ـ   وصــل إهلــي كــل مــا ذر شــارق )١(م املنـافع على أمحـد املختـار ج

#  
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 ٨٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  من عقيدة السلف
على عرشـه لكنمـا الكيـف جنهـل    نقـــر بـــأن اهللا فـــوق عبـــاده
ــه   ــه بعلم ــو في ــان فه ــل مك شهيد على كل الـورى لـيس يغفـل   وك
علــيم مريــد آخــر هــو أول   مسيـــع بصـــري قـــادر مـــتكلم
ــه  ــن كلماتـ ــاب اهللا مـ ومن وصـفه األعلـى حكـيم مـرتل    وأن كتـ

ــافظني ــا حـ ــا وأن علينـ ــوا مالئكـ ــيطة وكل ــكان البس ــا بس كرام
ــها  ــن آدم كل ــوال اب ــون أق ــل فيحص ــيء يهم ــال ش ــرا ف ــه ط وأفعال
ــهل وال شيء غـري اهللا يبقـى وكـل مـن     ــة من ــوض املني ــه ح ــواه ل س
ــق  ــاتنني حمقـ ــؤال الفـ لكل صـريع يف الثـرى حـني جيعـل    وأن سـ
مرسـل تدين ومن هـذا الـذي هـو    يقوالن ماذا كنـت تعبـد مـا الـذي    
ــدنا ــى احلــق واه ــا عل ــارب ثبتن ــأل  في ــني نس ــه ح ــا ب ــه وأنطقن إلي
ــن ــل وأن عــذاب القــرب حــق وروح م ــذاب يعج ــيم أو ع ــات يف نع م
ــع  ــم واق ــروح واجلس ــاد ال فينهض من قـد مـات حيـا يهـرول    وأن مع
ــروا  ــاملني فاحض ــل الع ــيح بك ــألوا وص ــؤال ليس ــوهم للس ــل قف وقي
بوصف فـإن األمـر أدهـى وأهـول    فــذاك يـــوم ال حتــد كروبـــه  
ــذي كــان يعمــلحياسب فيه العبـد عـن كـل سـعيه     وكــل جيــزي بال
ــدمت  ــاذا عب ــاس م ــألون الن ــه يس وماذا أجبتم مـن دعـا وهـو مرسـل    ب
وبالبعــث عمــا بعــده كيــف تغفــلإذا كنت قـد أيقنـت بـاملوت والفنـا    
ــف   ــاد ملنص ــال املع ــلح إمه قـل وينسى مقام احلشر مـن كـان يع  أيص

أبن يل؟ أبن يوم اجلـزاء كيـف تفعـل   التقـى إذا أنت مل ترحـل بـزاد مـن    
على ظهـرك األوزار يف احلشـر حتمـل   بــأن تــأيت القيامــة مفلســاأترضــى 

ومـن أن تكـون نعمـاك عنـا حتـول     أعوذ بك اللـهم مـن سـوء صـنعنا    
ــوا   وأزكى صالة والسـالم علـى الـذي    ــاء وكمل ــد األنبي ــه مت عق ب
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مشرف ومن منظومة األمساء احلسىن للشيخ حسني بن  صرة من ديوان ابنخمت
  .علي بن حسني بن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهللا تعاىل

  
  نظم مقدمة رسالة ابن أيب زيد القريواين

هـ ١٢٨٥للشيخ أمحد بن مشرف األحسائي املالكي املتوىف سنة  ٣٨٦-٣١٠
  ه اهللاقال رمح)) رمحهما اهللا تعاىل((

  
  باب ما تعتقده القلوب وتنطق به األلسن 

  من واجب أمور الديانات 
نطق اللسان مبا يف الذكر قـد سـطرا  وأول الفــرض إميــان الفــؤاد كــذا
ــمد   ــد ص ــه واح ــه إل فال إلـه سـوى مـن لألنـام بـرا     أن اإلل
رب ســواه تعــاىل مــن لنــا فطــرارب السماوات واألرضني لـيس لنـا  

ــد ا  ــه موج ــا وأن ــياء أمجعه ــون وال وزرا ألش ــريك وال ع ــال ش ب
ــرا وهــو املــرته عــن ولــد وصــاحبة ــباه والنظ ــن األش ــد وع ووال
وال حيـيط بــه علمـا مــن افتكــرا  ال يبلغن كنـه وصـف اهللا واصـفه   
بدء وال منتهى سـبحان مـن قـدرا   وأنــه أول بــاق فلــيس لــه   
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ــه ــدير والكــالم ل ــيم ق ـ   حــي عل ا أراد جـرى فرد مسيـع بصـري م
كل السـموات واألرضـني إذ كـربا   وأن كرســيه والعــرش قــد وســعا
ــراومل يزل فـوق ذاك العـرش خالقنـا    ــوحيني والفط ــأل ال ــه فاس بذات
عن الرسول فتـابع مـن روى وقـرا   إن العلــو بــه األخبــار قــد وردت

وعن التكييف كن حـذرا ، ش استوى  على امللك احتوى وعلى العر، فاهللا حق
ــاكن ال  ــل األم ــالعلم يف ك خيفاه شـيء مسيـع شـاهد ويـرى    واهللا ب
كذاك أمسـاؤه احلسـىن ملـن ذكـرا    وأن أوصــافه ليســت مبحدثــة  
ــه  ــرآن أمجعـ ــه القـ كالمه غـري خلـق أعجـز البشـرا    وأن ترتيلـ
ــرباوحــي تكلــم موالنــا العلــيم بــه ــن صــفات اهللا معت ــزل م ومل ي

باخلط يثبته يف الصـحف مـن زبـرا   مـا يتلى وحيمل حفظا يف الصـدور ك 
إهلــه فــوق ذاك الطــور إذ حضــراوأن موســى كلــيم اهللا كلمــه  

#  



 

 

 ٨٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  

ــطة  ــري واس ــن غ ــه م ــاهللا أمسع من وصـفه كلمـات حتتـوي عـربا    ف
ــه  ــكرا يف حمبت ــام س ــىت إذا ه إهلـي أسـأل النظـرا   : قال الكلـيم ح

البصـرا؟  أىن تراين ونـوري يـدهش  قـال لــه الـرمحن موعظــة  . إليـك 
إذا رأى بعض أنواري فسـوف تـرى  فانظر إىل الطـور إن يثبـت مكانتـه   
تصدع الطور من خوف وما اصـطربا حىت إذا مـا جتلـى ذو اجلـالل لـه    

  
  

  فصل يف اإلميان بالقدر خريه وشره
  

إمياننا واجـب شـرعاً كمـا ذكـرا    وبالقضــاء وباألقــدار أمجعهــا   
ــاه اهللا يف أزل   ــيء قض ــل ش طرا ويف لوحه احملفـوظ قـد سـطرا   فك
ومن ضالل ومن شكران مـن شـكرا  وكل ما كان من هـم ومـن فـرح   
ــدره    ــاء اهللا ق ــن قض ــه م فال تكن أنـت ممـن ينكـر القـدرا    فإن
ــا  ــاد وم ــال العب ــالق أفع جيري عليهم فعن أمـر اإللـه جـرا   واهللا خ
راقضائه كل شـيء يف الـورى صـد   ففي يديـه مقـادير األمـور وعـن    
ومن أضل بعـدل منـه قـد كفـرا    فمن هدى فـبمحض الفضـل وفقـه   
ــوى  ــيء س ــه ش ــيس يف ملك ما شـاءه اهللا نفعـا كـان أو ضـررا    فل

#  



 

 

 ٨٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  فصل يف عذاب القرب وفتنته
من قبل إكماهلا الرزق الـذي قـدرا  ومل متت قط من نفـس ومـا قتلـت   
مــرابــإذن مــواله إذ تســتكمل العوكل روح رسـول املـوت يقبضـها   
من حـني يوضـع مقبـوراً ليختـربا    وكل من مـات مسـؤول ومفـتنت   
ــعادة يف  ــحاب الس جنات عدن كطـري يعلـق الشـجرا   وأن أرواح أص
ــهم  ــا وأنفس ــهدا أحي ــا الش يف جوف طري حسان تعجـب النظـرا  لكنم
ــارحة  ــد س ــات اخلل ــا يف جن ـا مثـرا    وإ من كل ما تشـتهي جتـين

ــقى مع  ــن يش ــةوأن أرواح م حىت تكون مـع اجلثمـان يف سـقرا   ذب
  فصل يف البعث بعد املوت واجلزاء

يف الصور حقا فيحىي كل مـن قـربا  إســـرافيل ثانيـــة. وأن نفخـــة
ــدهم  ــم ريب يعي ــدا خلقه ــا ب سبحان من أنشـأ األرواح والصـورا  كم
وكل ميت من األمـوات قـد نشـرا   حىت إذا ما دعـا للجمـع صـارخه   

يقــتص مظلــومهم ممــن لــه قهــراهم للسـؤال لكـي  قفـو : قال اإلله
ــنينهم   ــن س ــا م ــون ألوف والشمس دانية والرشـح قـد كثـرا   فيوقف
ــة  ــالك قاطب ــك واألم ــاء رب هلم صفوف أحاطت بـالورى زمـرا  وج
ــحبها  ــار تس ــذ بالن ــيء يومئ خزاــا فأهالــت كــل مــن نظــراوج
ــا  ــن تغيظه ــديد م ــري ش ــا زف شـررا  على العصاة وترمـي حنـوهم  هل
أعماهلم كل شـيء جـل أو صـغرا   ويرسل اهللا صـحف اخللـق حاويـة   
ــحيفته  ــاليمىن ص ــه ب ــن تلقت فهو السعيد الذي بالفوز قـد ظفـرا  فم
دعا ثبـورا وللـنريان قـد حشـرا    ومن يكـن باليـد اليسـرى تناوهلـا    
ــإن ثقلــت ــا ف وإن خفـت فقـد خسـرا   ، باخلري فازووزن أعمــاهلم حق
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 ٩٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــل ــا وأن باملث ــيئات كم ــزى الس جت
  

يكون يف احلسنات الضعف قـد وفـرا  
وكل ذنـب سـوى اإلشـراك يغفـره      

  
ريب ملن شاء ولـيس الشـرك مغتفـرا   

ــاكنها    ــىن وس ــد ال تف ــة اخلل وجن
  

خملد لـيس خيشـى املـوت والكـربا    
ــن   ــود ملـ ــدها اهللا دارا للخلـ أعـ

  
خيشــى اإللــه وللنعمــاء قــد شــكرا

ــا      ــه ــه اإلل ــرون إىل وج وينظ
  

كما يرى الناس مشس الظهـر والقمـرا  
ــاكنها    ــىن وس ــار ال تف ــذلك الن ك

  
ــرا    ــن كف ــا مل ــدها اهللا موالن أع

وال خيلــد فيهــا مــن يوحــده     
  

ولو بسـفك دم املعصـوم قـد فجـرا    
وكــم ينجــي إهلــي بالشــفاعة مــن  

  
ــجرا  ــا س  ــاص ــة ع ــري الربي خ

  فصل يف اإلميان باحلوض  
ــافته   ــا مس ــطفى حوض وأن للمص

  
 صـنعا وبصـرى هكـذا ذكـرا    ما بني

أحلى مـن العسـل الصـايف مذاقتـه      
  

ــرى  ــوم ت ــل النج ــه مث وأن كيزان
ــنته      ــاع س ــوى أتب ــرده س ومل ي

  
أن يـرى التحجيـل والغـررا   : سيماهم

ــدع   وكــم ينحــى وينفــى كــل مبت
  

ــريا ــدثوا الغ ــال أح ــن ورده ورج ع
ــربه    ــنريان يع ــى ال ــرا عل وأن جس

  
ــهاج اهلــدى عــربا بســرعة مــن ملن

ــه    ــرعا حقيقتـ ــا شـ وأن إمياننـ
  

ــرا ــذي أم ــل لل ــول وفع قصــد وق
ــه    ــرمحن تنقصـ ــية الـ وأن معصـ

  
كما يزيـد بطاعـات الـذي شـكرا    

وأن طاعـــة أوىل األمـــر واجبـــة  
  

ــرا ــم واألم ــوم العل ــداة جن ــن اهل م
ــية    ــا مبعصـ ــروا يومـ إال إذا أمـ

  
من املعاصـي فيلغـى أمـرهم هـدرا    

ــذين رأوا   وأن أفضـــل قـــرن للـ
  

ــ ــا و ــرا بنين ــدى نص ــن اهل م دي
ــهم     ــان بليل ــحابة رهب ــين الص أع

  
ليـوث شـرى   ويف النهار لدى اهليجـا 

ــه    ــهم خالفت ــن ويل من ــم م وخريه
  

والسبق يف الفضل للصديق مـع عمـرا  
ــذا     ــم وك ــان هل ــابعون بإحس والت

  
ــرا  ــى األث ــن قف ــاعهم مم ــاع أتب أتب
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 ٩١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

باخلري والكف عمـا بينـهم شـجرا   وواجب ذكـر كـل مـن صـحابته    
عن اجتهاد وكن إن خضـت معتـذرا  فال ختض يف حروب بينـهم وقعـت  
فاقتد ـم واتبـع اآلثـار والسـورا    واالقتـداء ــم يف الـدين مفتــرض  
ضاللة تبعت والـدين قـد هجـرا؟   وترك مـا أحدثـه احملـدثون فكـم    
به الكتـاب كتـاب اهللا قـد أمـرا    إن اهلدى ما هدى اهلادي إليـه ومـا  

وهل جيـادل إال كـل مـن كفـرا    وما يف الـدين مـن جـدل   فال مراء 
* * *  

ــأله غفران ما قل من ذنـب ومـا كثـرا   واحلمـــد هللا موالنـــا ونسـ
ــثقلني اجلــن والبشــرامث الصــالة علــى مــن عــم بعثتــه )١(فأنــذر ال

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  عقيدة شيخ اإلسالم ابن تيمية
نظما يف اعتقاد األئمة األربعة  -اهللا تعاىلرمحه –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ).قال قدس اهللا روحه(وهو اعتقاده جميباً من سأله عن ذلك 
ــة يســأليا سـائلي عـن مـذهيب وعقيـديت     ــن للهداي رزق اهلــدى م
ــه   ــق يف قول ــالم حمق ــع ك ــدل امس ــه وال يتبـ ــثين عنـ ال ينـ
ــل  حب الصـحابة كلـهم يل مـذهب    ــا أتوس  ــرىب ــودة الق وم

ــاطع ول ــل س ــدر وفض ــهم ق ــل كل ــهم أفض ــديق من ــا الص لكنم
ــرتل   وأقول يف القـرآن مـا جـاءت بـه     ــيم امل ــو احلك ــه فه آيات

                                     
 .٢٣-٢٠ديوان ابن مشرف ص  )١(



 

 

 ٩٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــا  ــفات أمره ــات الص ــع آي كمــا نقــل الطــراز األول –حقــا ومجي
#  

ــا –وأرد  ــدا إىل نقاهلــ ــلعهــ ــا يتخي وأصــوا عــن كــل م
ــرآن وراءه   ــذ الق ــن نب ــبح مل )١(األخطـل  وإذا استدل يقول قـال ق

ــم   ــا ر ــرون حق ــون ي ــرتل واملؤمن ــف ي ــري كي ــماء بغ وإىل الس
ــذي  ــوض ال ــامليزان واحل ــر ب ــل  وأق ــا أ ــه ري ــأين من ــو ب أرج
ــل  وكذا الصـراط ميـد فـوق جهـنم     ــر مهم ــاج وآخ ــد ن فموح
ــة  ــقي حبكم ــالها الش ــار يص وكــذا التقــي إىل اجلنــان ســيدخلوالن
ــربه   ــل يف ق ــي عاق ــل ح ــل يقولك ــأل عم ــاك ويس ــه هن ارن
ــلهــذا اعتقــادي الشــافعي ومالــك ــد ينقـ ــة مث أمحـ وأيب حنيفـ
ــق   ــبيلهم فموف ــت س ــإن اتبع وإن ابتــدعت فمــا عليــك معــولف

#  

                                     
  :شاعر نصراين قال –األخطل  )١(

  جعل اللسان على الفؤاد دليال  إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا
إن القرآن حكاية عن كالم اهللا أو عبارة عنه تعاىل اهللا عن قوهلم علـوا  : استدل به من قال

  .كبريا



 

 

 ٩٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  عقيدة أهل السنة
من نظم أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين البغدادي املولـود  

  .٥١٠واملتوىف يف مجادى اآلخرة  – ٤٣٢يف شوال سنة 
  .١٩٠: ٩أليب الفرج بن اجلوزي ) املنتظم(انظر ترمجته يف 

  .٤٠٩ويف خمتصر طبقات احلنابلة البن أيب يعلى ص 
  .١٤٣:  ١والذيل على طبقات احلنابلة البن رجب 

  
قال اإلمام احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بـن اجلـوزي يف كتابـه    

شدنا حممد بن ناصر احلافظ قـال  أن" ٩:١٩٠) يف تاريخ امللوك واألمم، املنتظم(
  ":أنشدنا أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد لنفسه

ــرد دع عنـك تــذكار اخللــيط املنجــد  ــات اخل ــو اآلنس ــوق حن والش
ــا  ــعدى إمن ــالل س ــوح يف أط تذكار سعدى شـغل مـن مل يسـعد   والن
ــاً  ــايل إن أردت ختلص ــع مق يوم احلسـاب وخـذ ـديي تـد    وامس

ـج ابـن حنبـل اإلمـام األوحـد     موفقــا واقصــد فــإين قــد قفيــت
    

ــد  خــري الربيــة بعــد صــحب حممــد ــل موح ــام ك ــابعني إم والت
شرفاً عـال فـوق السـها والفرقـد    ذي العلم والرأي األصيل ومن حـوى 
ــد واعلم بـأين قـد نظمـت مسـائالً     ــري مقل ــح غ ــا النص مل آل فيه
ــد اجلــدال وأجبت عـن تسـآل كـل مهـذب     مســودذي صــولة عن
ــد هجر الرقـاد وبـات سـاهر ليلـه     ــتلذ مبرقـ ــة ال يسـ ذي مهـ
ــم  ــة علمه ــامهم دراس ــوم طع ــال  ق ــابقون إىل الع ــؤدديتس والس

#  



 

 

 ٩٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه    ــف رب ــرف املكل ــالوا مب ع ق
  

ــد ــحيح املرش ــالنظر الص ــت ب فأجب
ــد    ــق واح ــل رب اخلالئ ــالوا فه ق

  
ــا املتفــرد    ــال لربن ــت الكم قل

ــدك مشــبه      ــل هللا عن ــالوا فه ق
  

ــت ا ــد قل ــيم املوص ــبه يف احلج ملش
قالوا فهـل تصـف اإللـه أبـن لنـا       

  
قلت الصفات لذي اجلـالل السـرمدي  

قــالوا فهــل تلــك الصــفات قدميــة  
  

)١(كالــذات قلــت كــذاك مل تتجــدد

ــا    ــما مثلن ــراه جس ــت ت ــالوا فأن ق
  

ــد   ــدنا كامللح ــم عن ــت اس قل
قـالوا فهــل هـو يف األمــاكن كلــها    

  
أمحـد فأجبت بـل يف العلـو مـذهب    

قالوا فتزعم أن علـى العـرش اسـتوى     
  

قلت الصواب كـذاك أخـرب سـيدي   
قالوا فمـا معـىن اسـتواه أبـن لنـا       

  
ــدي   ــؤال املعت ــذا س ــهم ه فأجبت

ــرتول   ــالوا ال ــا. ق ــه لن ــت ناقل فقل
  

ــد    ــرع حمم ــكهم بش ــوم متس ق
ــهم     ــه فأجبت ــف نزول ــالوا فكي ق

  
مل ينقــل التكييــف يل يف مســند   

ــالعيون    ــر ب ــالوا فينظ ــا ق ــن لن أب
  

ــدي ــو مهت ــن ه ــه مل ــت رؤيت فأجب
ــا     ــت م ــم قل ــل هللا عل ــالوا فه ق

  
مــن عـــامل إال بعلـــم معلمـــي 

قــالوا فيوصــف أنــه مــتكلم     
  

ــد  ــة املتوح ــكوت نقيص ــت الس قل
ــه   ــت كالم ــرآن قل ــا الق ــالوا فم ق

  
مـن غــري مـا حــدث وغـري جتــدد   

قلــت كالمــه. قــالوا الــذي نتلــوه  
  

ــدد  ــل مس ــد ك ــه عن ــب في ال ري
ــالوا   ــا  ق ــت م ــاد فقل ــال العب فأفع

  
ــد   ــه األجم ــري اإلل ــالق غ ــن خ م

      
ــراده  ــيح م ــل القب ــل فع ــالوا فه ق

  
ــيد  ــها للسـ ــت اإلرادة كلـ قلـ

ــة     ــان ذاك نقيص ــرده لك ــو مل ي ل
  

ــردي  ــزه ال ــن أن يعج ــبحانه ع س
  

# 

                                     
  .اهللا قدمي النوع حادث اآلحادالذي عليه أهل السنة واجلماعة أن كالم  )١(



 

 

 ٩٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــد  قــالوا فمــا اإلميــان قلــت جماوبــاً ــري تبل ــديق بغ ــل وتص عم
ــة  ــنيب خليف ــد ال ــن بع ــالوا فم املوحــد قبــل كــل موحــدقلــت ق

يف الغار يسعد يـا لـه مـن مسـعد    ومـن لـه   )١(حاميه يف يوم العـريش 
ــهم  ــة كل ــحابة والقراب ــري الص ــد  خ ــل مؤي ــل ك ــد قب ذاك املؤي
ــد قالوا فمن صديق أمحـد قلـت مـن    ــورى مل جيح ــني ال ــديقه ب تص
ــدقالوا فمـن تـايل أيب بكـر الرضـا     ــام األزه ــارة يف اإلم قلــت اإلم

ــا ــده ف ــذب بع ــد وامله ــدروق أمح ــان وبالي ــريعة باللس ــر الش نص
ــالثهم ــالوا فث ــارعاً. ق ــت مس ــد فقل ــه بالي ــار عن ــايع املخت ــن ب م

ــد  صهر النيب على ابنتيـه ومـن حـوى    ــالوة وج ــل ت ــلني فض فض
يف الناس ذو النـورين صـهر حممـد   أعىن ابن عفان الشهيد ومـن دعـي  

ــرابعهم ــالوا ف ــادراً. ق ــت مب ــد فقل ــوة أمح ــم أخ ــاز دو ــن ح م
ــد  زوج البتول وخري من وطـئ احلصـى   ــرمي احملت ــة والك ــد الثالث بع
ــد  أعين أبا احلسـن اإلمـام ومـن لـه     ــائل مل جتح ــام فض ــني األن ب
ــهم ــى الصــحابة كل ــيهم وعل ــدي فعل ــروح وتغت ــم ت ــلوات ر ص
ــدى  ــوذاين اهل ــان الكل ــالوا أب ))قلت الذي فوق السـماء مؤيـدي  ق

#  

                                     
وقد أقام الصحابة للنيب صلى اهللا عليه وسلم عريشا الزمه فيه صـديقه  ، أي يوم بدر )١(

 .وصاحبه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه



 

 

 ٩٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
  من عقائد أهل السنة واجلماعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  هـ ٣١٠عقيدة اإلمام ابن أيب داود املتوىف سنة 
  :قال اإلمام أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث رمحه اهللا تعاىل

ــدى  ــع اهل ــل اهللا واتب ــك حبب ــح  متس ــك تفل ــدعيا لعل ــك ب والت
ــيت  ــنن ال ــاب اهللا والس وتـربح سـول اهللا تنجـو   أتت عن رودن بكت
ــحوا وقل غـري خملـوق كـالم مليكنـا     ــاء وأفص ــذلك دان األتقي ب
كما قـال أتـابع جلهـم وصـححوا    والتـك يف القـرآن بـالوقف قــائالً   
ــه  ــق قرائ ــرآن خل ــل الق ــح وال تق ــاللفظ يوض ــالم اهللا ب ــإن ك ف
ــرة ــق جه ــى اهللا للخل ــل يتجل ال خيفـى وربـك أوضـح   كما البدر وق

ــيس  ــد ول ــيس بوال ــود ول ــاىل املســبحمبول ــه شــبه تع ــيس ل ول
ــنفح وقــد ينكــر اجلهمــي أيضــاً ميينــه ــل ت ــه بالفواض ــا يدي وكلت
بال كيـف جـل الواحـد املتمـدح    وقــل يــرتل اجلبــار يف كــل ليلــة
ــله   ــن بفض ــدنيا مي ــق ال ــتح إىل طب ــماء وتف ــواب الس ــرج أب فتف

ــول ــافراً: يق ــق غ ــتغفر يل ــريأال مس ــتمنح خ ــنحومس ــاً فيم اً ورزق
ــديثهم  ــرد ح ــوم ال ي األخــاب قــوم كــذبوهم وقبحــواروى ذاك ق
مث عثمــان األرجــح وزيــراه قــدماوقل إن خـري النـاس بعـد حممـد    

#  



 

 

 ٩٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــدهم   ــة بع ــري الربي ــم خ ورابعه
  

ــنح ــري للخــري مي ــف اخل ــى حلي عل
ــيهم     ــك ف ــرهط ال ش ــم لل وإ 

  
على جنب الفردوس يف اخللـد تسـرح  

    تسرح  
سعيد وسـعد وابـن عـوف وطلحـة    

  
ــدح   ــزبري املم ــر وال ــامر فه وع

وقل خـري قـول يف الصـحابة كلـهم      
  

ــرح   ــب وجت ــاً تعي ــك طعان والت
فقـد نطـق الــوحي املـبني بفضــلهم     

  
ــحابة متــدح   ــتح آي للص ويف الف

ــه      ــن فإن ــدور أيق ــدر املق وبالق
  

دعامـة عقــد الــدين والــدين أفــيح 
ــراً    ــرياً ومنك ــراً نك ــرن جه وال تنك

  
)١(وال احلوض وامليـزان إنـك تنصـح   

ــله    ــيم بفض ــرج اهللا العظ ــل خي وق
  

من النار أجساداً مـن الفحـم تطـرح   
على النـهر يف الفـردوس حتيـا مبائـه      

  
كحب محيل السـيل إذ جـاء يطفـح   

وإن رســـول اهللا للخلـــق شـــافع  
  

ــح  ــاحلق واض ــرب ب ــذاب الق وإن ع
وال تكفرن أهـل الصـالة وإن عصـوا     

  
صـي وذو العـرش يصـفح   فكلهم يع

وال تعتقـــد رأي اخلـــوارج إنـــه  
  

)٢(مقال ملـن يهـواه يـردي ويفضـح    

لعوبــا بدينــه  والتــك مرجيــا   
   

ــزح  ــدين مي ــى بال ــا املرج )٣(أال إمن

ــة     ــول وني ــان ق ــا اإلمي ــل إمن وق
  

ــنيب مصــرح ــول ال ــى ق ــل عل وفع
ــارة    ــي وت ــوراً باملعاص ــنقص ط وي

  
ــه  ــيبطاعت ــرجح ينم ــوزن ي ويف ال

ــوهلم ودع ع   ــال وق ــك آراء الرج ن
  

ــرح ــى وأش ــول اهللا أزك ــول رس فق
ــهم   ــهوا بدين ــوم تل ــن ق ــك م والت

  
ــدح  ــديث وتق ــل احل ــتطعن يف أه ف

إذا اعتقدت الـدهر يـا صـاح هـذه      
  

ــت وتصــبح ــى خــري تبي فأنــت عل
  

# 

                                     
 .منكر ونكري فاتنا القرب ثبتنا اهللا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة )١(
 .سلم بفعل املعاصيرأي اخلوارج أم يكفرون امل )٢(
 .املرجئة يقولون ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة )٣(



 

 

 ٩٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  من توحيد األنبياء واملرسلني املتضمن شرح
  )١(أمساء اهللا احلسىن وصفاته العال

ــدهم  ــن توحي ــذا وم ــات أوه ــرمحن إثب ــا ال ــال لربن ــاف الكم ص
ــما  ــوق الس ــبحانه ف ــوه س وات العلى بـل فـوق كـل مكـان    كعل
ــبحانه   ــه س ــي بذات ــو العل ــان  فه ــالف ذا ببي ــتحيل خ إذ يس
ــوان   وهو الذي حقا على العـرش اسـتوى   ــدبري لألك ــام بالت ــد ق ق
ــان حــي مريــد قــادر مــتكلم    ــة وإرادة وحنــ ذو رمحــ

ــو آخــر هــ ــوزان و ظــاهرهــو أول ه ــع ب ــي أرب ــاطن ه ــو ب ه
ــلطان  بعــدهمــا قبلــه شــيء كــذا مــا  ــاىل اهللا ذو الس ــيء تع ش

ــان ما فوقـه شـيء كـذا مـا دونـه      ــري ذي الربه ــيء وذا تفس ش
ــدبر  ــريه بتـ ــانظر إىل تفسـ وتبصـــر وتعقـــل ملعـــان  فـ  

ــان    ــيم الش ــا العظ ــة خلالقن ــواع معرف ــن أن ــه م ــا في ــر إىل م   وانظ
ــل أ   ــي فك ــو العل ــران    وه ــال نك ــة ب ــه فثابت ــو ل ــواع العل   ن

ــن إنســان  ــيم ال حيصــيه م ــىن يوجــب التعظ ــيم بكــل مع ــو العظ    وه
ل لــه حمققــة بــال بطــالن   وهو اجلليل فكـل أوصـاف اجلـال   
ــوان  وهو اجلميل على احلقيقـة كيـف ال   ــذه األك ــائر ه ــال س ومج
ــل فرــا ــار اجلمي ــان مــن بعــض آث ــد ذي العرف ــدر عن أوىل وأج

ــ ــذات واألوصــاف فجمال واألفعــال واألمســاء بالربهــان  ه بال
#  

                                     
من نونية ابن القيم رمحه اهللا وقراءا وتدبرها يزيد إميان املؤمن واجلـدير بالـذكر أن    )١(

احلق الواضح املبني بشرح توحيـد األنبيـاء   (الشيخ ابن سعدي شرحها برسالة مساها 
 .كما شرحها يف توضيح الكافية الشافية) نيواملرسل



 

 

 ٩٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــفاته  ــه وص ــبه ذات ــيء يش ــهتانال ش ــك ذي الب ــن إف ــبحانه م س  
ــد صــفاته أوصــاف تعظــيم فشــأن الوصــف أعظــم شــان     وهــو اي

يف الكون مـن سـر ومـن إعـالن    وهو السميع يرى ويسـمع كـل مـا   
يانفالســـر واإلعـــالن مســـتوولكل صـوت منـه مسـع حاضـر    
ــداين  والسمع منـه واسـع األصـوات ال    ــدها وال ــه بعي ــى علي خيف  

   وهـو البصـري يــرى دبيـب النملــة السـوداء حتــت الصـخر والصــوان     
ــان ويرى جمـاري القـوت يف أعضـائها    ــا بعي ــاض عروقه ــرى بي وي
ــان ويــرى خيانــات العيــون بلحظهــا ــب األجف ــذاك تقل ــرى ك وي
يف الكون مـن سـر ومـن إعـالن    وهو العلـيم أحـاط علمـاً بالـذي    
ــبحانه   ــه س ــيء علم ــل ش ــيان وبك ــيس ذا نس ــيط ول ــو احمل فه
ــود يف ذا اآلن وكذاك يعلم مـا يكـون غـدا ومـا     ــان واملوج ــد ك ق
ــو كــان ــانوكــذاك أمــر مل يكــن ل ــون ذا إمكـ ــف يكـ ن كيـ

  ﴿ فصل﴾
أو كــان مفروضــا مــدى األزمــانوهــو احلميــد فكــل محــد واقــع

ــود   ــأل الوج ــريه م ــه ونظ ــا عــد وال حســبانمجيع ــن غــري م م
ــده   ــبحانه وحبم ــه س ــو أهل كل احملامـد وصـف ذي اإلحسـان   ه

  ﴿ فصل﴾
ــوان     ــه األب ــاب وقبل ــيم اخلط ــى بتكل ــده موس ــم عب ــو املكل   وه
  كلماته جلـت عـن اإلحصـاء والتعـداد بـل عـن حصـر ذي احلسـبان        
ــان      ــل بن ــها بك ــالم تكتب ــا األق ــبالد مجيعه ــجار ال ــو أن أش    ل

ــه ســبعة أحبــر ــان والبحــر تلقــى في ــل زم ــات ك ــة الكلم لكتاب



 

 

 ١٠٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
#  

ــه    ــا كلمات  ــد ــدت ومل تنف نف
  

ــان  ــه بف ــن اإلل ــالم م ــيس الك ل
ــزه إذا    ــيس يعج ــدير ول ــو الق وه

  
ــلطان    ــط ذو س ــيئاً ق ــارام ش م

وهو القـوي لـه القـوى مجعـا تعـا       
  

ــوان ىل رب ذي األكــــــــ
وهــو الغــين بذاتــه فغنــاه ذا     

  
ــاجلود واإل  ــه كـ ــانيت لـ حسـ

ــه    ــرام جناب ــن ي ــز فل ــو العزي وه
  

أىن يــرام جنــاب ذي الســلطان  
ــالب مل    ــاهر الغ ــز الق ــو العزي وه

  
يغلبـــه شـــيء هـــذه صـــفتان

ــفه    ــي وص ــوة ه ــز بق ــو العزي وه
  

فــالعز حينئــذ ثــالث معــان   
ــبحانه    ــه س ــت ل ــيت كمل ــي ال وه

  
ــان  ــادم النقص ــه ع ــل وج ــن ك م

ــافه    ــن أوص ــيم وذاك م ــو احلك وه
  

ــاً  ــان أيض ــدمان نوع ــا ع ــا مه م
ــهما      ــل من ــام فك ــم وإحك حك

  
نوعــان أيضــاً ثابتــا الربهــان   

ــوين وال    ــرعي وكـ ــم شـ واحلكـ
  

يتالزمـــان ومـــا مهـــا ســـيان
ــ   ــرداب ــذا مف ــد دون ه ل ذاك يوج

  
ــان  ــاً مث جيتمعـ ــس أيضـ والعكـ

ــدامها   ــن إح ــوب م ــو املرب ــن خيل ل
  

أو منــهما بــل لــيس ينتفيــان   
لكنمــا الشــرعي حمبــوب لــه     

  
ــن ــدا ول ــوان  أب ــن األك ــو م خيل

ــله    ــاءت رس ــديين ج ــره ال ــو أم ه
  

ــان   ــائر األزمـ ــه يف سـ بقيامـ
ــو قضــاؤه      ــوين فه ــا الك لكنم

  
ــان ــدل واإلحسـ ــه بالعـ يف خلقـ

ــه حــق وعــدل ذو رضــى   هــو كل
  

ــان  ــل الش ــي ك ــأن يف املقض والش
   

ــيان    ــون بالعص ــني يك ــي ح ــخط املقض ــاء ونس ــى بالقض ــذاك نرض   فل
ــخط املق   ــاء ويس ــى بالقض ــاهللا يرض ــدان  ف ــران متح ــا األم ــي م   ض

   فقضــاؤه صــفة بــه قامــت ومــا املقضــي إال صــنعة اإلنســان      
ــه  ــوض ل ــوب ومبغ ــون حمب ــرمحن والك ــيئة الـ ــا مبشـ وكالمهـ



 

 

 ١٠١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــا  ــا طامل ــل لبس ــان يزي ــذا البي هلكت عليـه النـاس كـل زمـان    ه
#  

ــان  وحيــل مــا قــد عقــدوا بأصــوهلم ــم بي ــه فه ــوثهم فأفهم وحب
ــديان من وافـق الكـوين وافـق سـخطه     ــة الـ ــق طاعـ أو مل يوافـ
ت احلمد مع أجـر ومـع رضـوان   فلـــذاك ال يعـــدوه ذم أو فـــوا  

ــان    ــواب اثن ــد الص ــه عن ــل ل ــر ب ــدوه أج ــديين ال يع ــق ال   ومواف
  ﴿ فصل﴾

ــان     ــع الربه ــال بقواط ــا حص ــوعني أيض ــى ن ــا عل ــة العلي    واحلكم
ــان  إحـــدامها يف خلقـــه ســـبحانه ــيس يفترق ــاً ل ــان أيض نوع

ــذا ــام ه ــاده إحك ــق إذ إجي تقـــانيف غايـــة اإلحكـــام واإلاخلل
ــان وصـدوره مــن أجــل غايــات لــه  ــل لس ــد ك ــا مح ــه عليه ول
ــفان واحلكمة األخـرى فحكمـة شـرعه    ــك الوص ــا ذان ــاً وفيه أيض
ــا  ــدن وكو ــي مح ــا الالئ يف غايــة اإلتقــان واإلحســان  غايا

  ﴿ فصل﴾
ــه  وهي احليـي فلـيس يفضـح عبـده     ــاهر من ــد التج ــيانعن بالعص
ــرانلكنــه يلقـــي عليــه ســـتره   ــو الســتري وصــاحب الغف فه
ــيان  وهــو احللــيم فــال يعاجــل عبــده ــن عص ــوب م ــة ليت بعقوب
لــواله غــار األرض بالســكان  وهو العفـو فعفـوه وسـع الـورى    
ــهتان  وهــو الصــبور علــى أذى أعدائــه ــبوه للب ــل نس ــتموه ب ش
ــدنا  ــيس يعي ــد ول ــه ول ــالوا ب ــذيق ــتما وتك ــان ش ــن اإلنس با م
لــو شــاء عاجلــهم بكــل هــوانهـــذا وذاك بســـمعه وبعلمـــه
ــم  ــرزقهم وه ــافيهم وي ــن يع يؤذونـــه بالشـــرك والكفـــرانلك



 

 

 ١٠٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

#  

  ﴿ فصل﴾
ــانوهو الرقيب علـى اخلـواطر واللـوا    ــال باألرك ــف باألفع حــظ كي  

   وهــو احلفــيظ علــيهم وهــو الكفيــل حبفظهــم مــن كــل أمــر عــان 
ــده ول  ــف بعب ــو اللطي ــدهوه واللطــف يف أوصــافه نوعــان  عب

ــع اإلحســانإدراك أســـرار األمـــور خبـــربة ــد مواق واللطــف عن
ــه   ــدي لطف ــه ويب ــك عزت والعبد يف الغفـالت عـن ذا الشـان   فريي

  ﴿ فصل﴾
ــان  وهو الرفيق جيب أهـل الرفـق بـل    ــوق أم ــالرفق ف ــيهم ب يعط  

ــا    ــى اإلمي ــده عل ــداعي وعاب ــتص بال ــه املخ ــب وقرب ــو القري   نوه
   وهو ايـب يقـول مـن يـدعو أجبـه أنـا ايـب لكـل مـن نـاداين          

ــدعوة املضــطر إذ ــب ل ــالنوهــو اي ــر ويف إعـ ــدعوه يف سـ يـ
د مجيعــه بالفضــل واإلحســان  وهو اجلـواد فجـوده عـم الوجـو    
ــران  وهــو اجلــواد فــال خييــب ســائالً ــة الكف ــن أم ــه م ــو أن ول
ــه   ــل خملوقات ــث لك ــو املغي ــذا جييــ وه ــهفان وك ــة الل ب إغاث

  ﴿ فصل﴾
ــه   ــهم وحمب ــودود حيب ــو ال ــان وه ــل للمنـ ــه والفضـ أحبابـ
ــم وجــازاهم حبــب ثــان   وهـو الـذي جعـل احملبـة يف قلـو     
وضـــة وال لتوقـــع الشـــكرانهذا هـو اإلحسـان حقـا ال معـا    
ال الحتيـــاج منـــه للشـــكرانلكن حيـب شـكورهم وشـكورهم   
ــوهو الشكور فلـن يضـيع سـعيهم    ــبان لك ــال حس ــاعفه ب ن يض
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ــب  ــق واج ــه ح ــاد علي ــا للعب هو أوجب األجـر العظـيم الشـأن   م
#  

ــائع   ــه ض ــل لدي ــال وال عم ــان ك ــاإلخالص واإلحس ــان ب إن ك
ــرمحن إن عـــذبوا فبعدلـــه أو نعمـــوا ــد للـ ــله واحلمـ فبفضـ

  ﴿ فصل﴾
ــى بقراــا ــو أت من غري شـرك بـل مـن العصـيان    وهــو الغفــور فل

ــالغفران   ــاه ب ــا الق ــلء قرا ــران  م ــع الغف ــو واس ــبحانه ه س
ــافه  ــن أوص ــواب م ــذلك الت والتـــوب يف أوصـــافه نوعـــانوك
ــا  ــده وقبوهلـ ــة عبـ بعـــد املتـــاب مبنـــة املنـــانإذن بتوبـ

  ﴿ فصل﴾
ــان وهو اإللـه السـيد الصـمد الـذي     ــق باإلذع ــه اخلل ــمدت إلي ص
ــان الكامل األوصاف مـن كـل الوجـو    ــن نقص ــه م ــا في ــه م ه كمال
ــافه  ــن أوص ــار م ــذلك القه فــاخللق مقهــورون بالســلطان  وك
ــادراً ــزاً ق ــاً عزي ــو مل يكــن حي مــا كــان مــن قهــر وال ســلطانل
ــافه  ــن أوص ــار م ــذلك اجلب واجلـــرب يف أوصـــافه قســـمانوك
ــه دانجرب الضعيف وكل قلـب قـد غـدا    ــاجلرب منـ ــرة فـ ذا كسـ
ــواه والثاين جـرب القهـر بـالعز الـذي     ــي لس ــان  ال ينبغ ــن إنس م  

ــان   ــن إنس ــه م ــدنو من ــيس ي ــو فل ــو العل ــث وه ــمى ثال ــه مس   ول
ــان      ــل بن ــت لك ــيت فات ــا ال ــة العلي ــارة للنخل ــوهلم جب ــن ق   م

  ﴿ فصل﴾
ــة  ــة ومحاي ــيب كفاي ــو احلس واحلســب كــايف العبــد كــل أوانوه
ــه   ــه وفعال ــيد فقول ــو الرش ــك وه ــد ورب ــدرش ــريان مرش احل
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#  

ــفه   ــذا وص ــق فه ــا ح إلرشــاد ذاك الثــاين والفعــل لوكالمه
ــه  ــافه يف فعل ــن أوص ــدل م ــامليزان والع ــم بـ ــه واحلكـ ومقالـ
ــا  ــتقيم إهلن ــراط املس ــى الص قــوال وفعــال ذاك يف القــرآن   فعل

  ﴿ فصل﴾
ــالتعظيم للــرمحن      ــه ب ــدوس ذو الترتي ــافه الق ــن أوص ــذا وم    ه

ــلوهو السـالم علـى احلقيقـة سـامل     ــل متثي ــن ك ــان م ــن نقص وم
ــبحانه ــافه سـ ــرب يف أوصـ ــانوالـ ــرة اخلــريات واإلحس ــو كث ه
فـــالرب حينئـــذ لـــه نوعـــانصدرت عن الرب الـذي هـو وصـفه   
ــانوصــف وفعــل فهــو بــر حمســن ــم اإلحس ــل ودائ ــويل اجلمي م
ــه  ــن أمسائ ــاب م ــذلك الوه ــان وك ــدى األزم ــه م ــانظر مواهب ف
ــك املأهل السموات العلـى واألرض عـن   ــان تل ــيس ينفك ــب ل واه
ــه   ــن أمسائ ــاح م ــذلك الفت ــرانوك ــافه أمـ ــتح يف أوصـ والفـ
ــا  ــرع إهلن ــو ش ــم وه ــتح حبك ــان  ف ــتح ث ــدار ف ــتح باألق والف
ــا   ــذين كليهم ــاح ب ــرب فت ــرمحن  وال ــن ال ــانا م ــدال وإحس ع
ــه   ــن أمسائ ــرزاق م ــذلك ال ــان  وك ــه نوع ــن أفعال ــرزق م وال
ــوله  ــده ورس ــد عب ــى ي ان معروفـــاننوعـــان أيضـــا ذرزق عل  

ــدان      ــذه األب ــد هل ــرزق املع ــان وال ــم واإلمي ــوب العل    رزق القل
ــان هــذا هــو الــرزق احلــالل وربنــا ــل للمنـ ــه والفضـ رزاقـ
ــو  والثان سـوق القـوت لألعضـاء يف     ــوقه ب ــاري س ــك ا زانتل
ــان هذا يكون من احلـالل كمـا يكـو    ــا رزق ــرام كالمه ــن احل ن م
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ــا  ــذا االعتبـ ــه ـ ــان  واهللا رازقـ ــاإلطالق دون بي ــيس ب ر ول
#  

  ﴿ فصل﴾
   هـــذا ومـــن أوصـــافه القيـــوم والقيـــوم يف أوصـــافه أمـــران

ــه   ــام بنفس ــوم ق ــدامها القي ــرانإح ــه مهــا األم ــام ب والكــون ق
ــريه   ــن غ ــتغناؤه ع ــاألول اس ــاين ف ــه الث ــل إلي ــن ك ــر م والفق  

   موصـوفه أيضـاً عظـيم الشـأن     والوصف بالقيوم ذو شـأن عظـيم هكـذا   
ــا  ــاف الكم ــوه فأوص ــي يتل ــان  واحل ــا قطب ــق مسائه ــا ألف ل مه    

ــان     ــهما ببي ــال عن ــاف أص ــف األوص ــن تتخل ــوم ل ــاحلي والقي    ف
ــزان  مها قابض هـو باسـط هـو خـافظ     ــدل واملي ــع بالع ــو راف ه
ــه وذا  ــل طاعت ــز أله ــو املع عــز حقيقــي بــال بطـــالن   وه  

ــاء    ــن يش ــذل مل ــو امل ــوان  وه ــقا وذل ه ــدارين ذل ش ــة ال    بذل
ــذا فضــله ــانع معطــي فه ــو م ــان  ه ــدل للمن ــني الع ــع ع واملن
ــن يشــا ــع م ــه ومين ء حبكمتــــه واهللا ذو ســــلطانيعطــي برمحت

  ﴿ فصل﴾
ــه أيضــا ومــن ــان  والنــور مــن أمسائ ــبحان ذي الربه ــافه س أوص
ــران  قال ابن مسعود كالمـا قـد حكـا    ــال نك ــه ب ــدارمي عن ه ال

ــا ع ــام  ــون وال ــل يك ــده لي ر قلــت حتــت الفلــك يوجــد ذانن
ــراننور السـموات العلـى مـن نـوره     ــنجم والقم ــف ال واألرض كي
ــرباين من نور وجـه الـرب جـل جاللـه     ــافظ الط ــاه احل ــذا حك وك
ــوان فيه استنار العـرش والكرسـي مـع    ــائر األك ــاق وس ــبع الطب س



 

 

 ١٠٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــرعه   ــذلك ش ــور ك ــه ن ــوث وكتاب ــذا املبع ــور ك ــان ن بالفرق
ــىت ــان يف قلــب الف ــرآن وكــذلك اإلمي ــع الق ــور م ــى ن ــور عل ن

#  

ــوان وحجابه نـور فلـو كشـف احلجـا     ــبحات لألك ــرق الس ب ألح
ــوره ــرق ن ــل يش ــى للفص ــدان  وإذا أت ــة األب ــوم قيام يف األرض ي
ــدان  وكذاك دار الـرب جنـات العلـى    ــة األب ــوم قيام يف األرض ي  

ــوعني خملــوق    ــور ذو ن ــا واهللا متحــدان   والن ــف مــا مه   ووص
ــيآن      ــا ش ــول مه ــوس ومعق ــوعني حمس ــوق ذو ن ــذلك املخل    وك

كم قد هـوى فيهـا علـى األزمـان    احذر تـزل فتحـت رجلـك هـوة    
فهــوى إىل قعــر احلضــيض الــداينمــن عابــد باجلهــل زلــت رجلــه
ــا  ــار العب ــوار آث ــه أن ــت ل ــرمحن الح ــوار للـ ــها األنـ دة ظنـ
ما شئت من شـطح ومـن هـذيان   فــأتى بكــل مصــيبة وبليــة   
ــوان وكذا احللـويل الـذي هـو خدنـه     ــا أخ ــا مه ــا حق ــن ههن م  

ــيان   ــا س ــا مه ــة م ــب الكثيف ــل واحلج ــرجلني ذو التعطي ــل ال    ويقاب
ــاين ذا يف كثافـــة طبعـــه وظالمـــه ــذا الث ــل ه ــة التعطي وبظلم
ــذا وال  ــال ه ــوب ف ــور حمج ــذاوالن ــان   ه ــة يري ــن ظلم ــه م ل

  



 

 

 ١٠٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
  ى اهللالوصية بتقو

  من إنشاء احملتاج إىل عفو ربه املنان) قصيدة(
  سحمانصاحل بن سليمان بن 

  
وأوباشها بني الـورى شـرها ظهـر   خفافيش هذا الوقت كان هلـا ضـرر  
كما عابت الكفار من جاء من مضـر يعيبون أهل الدين من جهلـهم ـم  
ــكوا  ــا متس ــون مل ــون رجعي بنص من الـوحيني كـان لـه األثـر    يقول
ــا ــى جلماهل ــك اللح ــائهم تل وترك سواد حـني كـان بـه غـرر    وإعف
ــا  ــي أل ــك العص ــهمو تل لــديهم محاقــات ومســواك مطهــرومحل
مهاو سحيقات ـا الشـر والضـرر   فياليت شعري أيـن يغـدى ـم إىل   
مع الفعلـة الشـنعاء بإتيـام ذكـر    كشر مـو تلـك اخلمـور سـفاهة    

ونار تلظى كيف يرضى بـذا البشـر  هــمومكهمــو التنبــاك وهــو هالك
ــن ــل م ــراطني ك ــة داء الس تعاطاه ال خيفى لدى كـل مـن خـرب   مبجلب
لشــاربه تبــاً وســحقاً ملــن ســخركذلك داء السكت ال شـك حاصـل  
ــا ــع ســخرهم حلروبن ــو م بسيف ورمح فعل من مـات أو غـرب  وذمهم
ــفثكلتكمو يا أجهـل النـاس فاسـتروا    ــازيكمو ال تكش ــرخم وها فتنتش
مىت كنتمو حرباً ملـن حـاد أو كفـر   مــىت كنتمــو أهــالً لكــل فضــيلة
ــق ــدو بفيل ــر مــىت دســتمو رأس الع ــع األث ــدفع يقط ــة أو م وقنبل
ــزة  ــاً أع ــياخاً كرام ــون أش ــر تعيب ــرية والبص ــور البص ــذة ن جهاب
ــرفمن مل يوقر أشيب الـرأس واللحـى   ــعادة والظف ــا بالس ــيس حري فل

#  



 

 

 ١٠٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــر ــن وق ــق وم ــو موف ــياخ فه األش
  

)١(سعيد ذي الـدار واألجـر مـدخر   

ــها     ــبالد وأهل ــات لل ــم برك فه
  

ــم يــدفع اهللا الباليــا عــن البشــر
ــو مل يكــن طفــل وشــبان ركــع   ول

  
)٢(وم رتيع صب مـن فوقنـا احلجـر   

ــاقبلو   ــاهللا ف ــدعي اإلســالم ب ــا م في
  

نصيحة من يرضى لكـم كـل مفتخـر   
ــل جال    ــوى اهللا ج ــيكم بتق ــهعل ل

  
ــر  ــة تنتظ ــالة يف اجلماع ــظ ص وحف

ــة     ــدار إقام ــدنيا ب ــذه ال ــا ه فم
  

سريحل عنها كـل مـن نـام أو سـهر    
ويا مـن متـادى يف الضـاللة والعمـى      

  
أما آن أن ختشى اإللـه كمـن حضـر   

ــافال    ــت غ ــاد إن كن ــك باملرص فرب
  

ســريع انتقــام أخــذه أخــذ مقتــدر
ــة      ــه خفي ــى علي ــك ال خيف ورب

  
ر ومـن أسـر  ويعلم وسواس الصـدو 

ــارعوا   ــاً وس ــوىل مجيع ــوا إىل امل فتوب
  

ــؤمتر   ــووه م ــأوى وس ــة امل إىل جن
ــة     ــاالً ورفع ــدنياكم مج ــالوا ب تن

  
وعزاً ومتكينـاً كـذا الـذنب يغتفـر    

ــالعرف بــاهللا فــأمروا   ويــا آمــري ب
  

بعلم وحلم كـي بـذا النـاس تـأمتر    
وقوموا على أوالدكـم قبـل أمـركم     

  
عمـر كما فعل الفـاروق أعـين بـه    

ــوا    ــلمني فأخلص ــاء املس ــا علم وي
  

مع اهللا نيـات لكـم وابنـذوا األشـر    
فإن صـالح النـاس طـرا صـالحكم      

  
وكونوا لـوايل األمـر أنفـع مـؤتزر    

ــذكره   ــام ب ــو اخلت وأحســن مــا حيل
  

صـالة وتســليم علـى ســيد البشــر  
ــهم   ــوم واآلل كلـ ــد املعصـ حممـ

  
ــر  ــى األث ــابعني عل ــحابه والت وأص

  
#  

                                     
ويف احلديث أن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيـه   )١(

رواه أبو داود وهو حسـن ويف احلـديث   ، واجلايف عنه وإكرام ذي السلطان املقسط
ق كبرينـا  ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف شرف كبرينا ويف رواية ح: الصحيح

 .رواه أبو داود والترمذي وصححه
ويف احلديث مهال عن اهللا مهال إنه لوال أشياخ ركع وأطفال رضع وائم رتع لصـب   )٢(

 .رواه البزار وغريه، عليكم البالء صبا



 

 

 ١٠٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  )١(رحلة ومصري
ــوان   ــيد األك ــابع س ــن يت ــا م ــا متفــاين   ي ــن للمهــيمن قائم ك
ــذي   ــك ال ــأن اهللا خالق ــم ب ــان واعل ــتج إىل إنسـ ــواك مل حيـ سـ
ــن أجــل أن ــها م ــة كل ــق الربي تـــدعوه بـــاإلخالص واإلذعـــانخل
ــا  ــه خموف ــات من ــل اآلي ــد أرس ــص الــثقالن   ق ــاده كــي خيل لعب
ــة    ــل طريق ــان ك ــان لإلنس ــذا وأب ــه اعت ــون ل ــي ال يك ــاينك ر ث
ــيان  مث اقتضــى أمــراً ويــا علــها    ــن العص ــوى ع ــز التق تتمي
ــيت  ــك ال ــوراً بفطرات ــدت مفط ــانوول ــديق واإلمي ــوى التص ــت س ليس
ــري   ــت خم ــالتكليف أن ــت ب ــانوبلي ــدان مفتتحـ ــك النجـ وأمامـ
ــديان فعملــت مــا ــوى وأنــت مراقــب ــن ال ــاً ع ــت حمجوب ــا كن م
ــه ــأ ب ــذي ن ــر ال بــدأت يف ضــعف ويف نقصــان  ومث انقضــى العم
ــرب   ــني ــراق والت ح ــا الف ــداين ودن ــاء ال ــن القض ــر م ــن املف أي
ــرة  ــون حبس ــحبك يرقب ــف ص ــدثان  والت ــب احل ــون عواق ــاذا تك م
ــان  واســتل روحــك والقلــوب تقطعــت ــا العين ــت دمعه ــاً وألق حزن
ــالغ ــزن ب ــدار ح ــل ال ــاح أه واجتاح مـن حضـروا مـن اجلـريان    فاجت

ــربى  ــت ع ــة  فالبن ــراق كئيب ــان  للف ــاحة األجف ــأل س ــدمع مي وال
ــوا  ــغار جتمع ــى والص ــزوج ثكل يتطلعـــون تطلـــع احلـــريان  وال
ــا  ــازك كامت ــدأب يف جه ــن ي ــجان  واالب ــزان واألش ــن األح ــيئاً م ش
ــالن وسرى احلديث وقـد تسـأل بعضـهم    ــاة ف ــن وف ــتم ع ــا مسع أو م
ــيء  قــالوا مسعنــا والوفــاة ســبيلنا    ــل ش ــيمن ك ــري امله ــاينغ ف
ــك فأســرعوا ــى احلــديث لوارثي ــاينوأت مــن كــل صــوب للحطــام الف

# 

                                     
 .للشاعر أمحد بن حسم املعلم )١(
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ــى ــد أت ــن ق ــل واملكف ــى املغس ليجللـــوك حبلـــة األكفـــان  وأت
ــوا  ــاب ويرتع ــن الثي ــردوك م ــان   وجي ــة الكت ــر وحل ــك احلري عن
ــانلتعــود فــردا لســت حامــل حاجــة ــدنيا ســوى األكف مــن هــذه ال
ــاهز   ــربك ج ــرب أن ق ــى املخ ــأتووأت ــدان  ف ــن العي ــنعش واه ا ب
ــب  ــوك مبرك ــك وأركب ــلو علي ــاألحزان  ص ــف ب ــور حي ــوق الظه ف
ــان   حىت رأوا القـرب الـذي لـك جهـزوا     ــفريه حبن ــد ش ــعوك عن وض
ــهم  ــك بين ــارب يرفعون ــا األق ــدان ودن ــع الدي ــى م ــي متس ــد ك للح
ــوان  وسكنت حلـدا قـد يضـيق لضـيقه     ــابر احلي ــيم وص ــدر احلل ص

ــاينبعـد مـا   ومسعت قـرع نعـاهلم مـن    ــت الصــغري الث وضــعوك يف البي
ــانفدجا الظـالم كـذا السـكون خمـيم     ــاءك امللكـ ــروح رد وجـ والـ
ــى  ــد أت ــق ق ــة واحملق ــا احلقيق ــذالن   وهن ــر واخل ــام النص ــذا مق ه
ــا ــك خملص ــدنيا لرب ــت يف ال ــان إن كن ــد واإلميـ ــدعوه بالتوحيـ تـ
ــا    ــيم مرفه ــل يف النع ــل ترف ـ   تظ ــاهر األركـ ــرب ط ــيح ق انبفس
ــدان  ولــك الرفيــق عــن الفــراق مســليا ــاب واألخ ــن األحب ــين ع يغ
ــان  فتحــت عليــك مــن اجلنــان نوافــذ ــاألنوار والرحيـ ــك بـ تأتيـ
ــا   ــؤاد منعم ــرح الف ــل منش ــثقالن  وتظ ــا ال ــوم إىل القض ــىت يق ح
ــوان  تأيت احلساب وقـد منحـت صـحيفة    ــت وبالرض ــد كتب ــالنور ق ب
ــهم  ــائفني لذنب ــق خ ــرى اخلالئ تســـري أنـــت بعـــزة وأمـــانووت
ــه  ــرمي بظلـ ــك اهللا الكـ ــرق إىل اآلذانويظلـ ــاس يف عــ والنــ
ــان  وترى الصـراط ولـيس فيـه صـعوبة     ــو جن ــه حن ــرب في ــالربق تع ك
ــا   ــنها ومجاهل ــان حبس ــرى اجلن ــان  فت ــة البني ــور رفيع ــرى القص وت
ــان  طــب يف رغيــد العــيش دون مشــقة ــالف األزم ــقة س ــي مش تكف

ــزان واشـرب واغتسـل   والبس ثياب اخللد ــدار واألح ــن األك ــد ع وابع
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ــان  سر وانظـر األـار واشـرب ماءهـا     ــار يف األفن ــا األمث ــن فوقه م
ــر  ــون مطه ــار يف العي ــهد ج ــان  والش ــردوس واأللب ــرة الف ــع مخ م
ــدان والــزوج حــور يف البيــوت كواعــب ــوامص األب ــوه خ ــيض الوج ب
ــدافه   ــدر يف أص ــبه ال ــار ش ــأبك ــؤ املكنـ ــانواللؤلـ ون واملرجـ
فيــه الســرور برؤيــة الــرمحن   وهنـــا مقـــر ال حتـــول بعـــده
ــيطان  أمـــا إذا كنـــت فيهـــا جمرمـــاً ــق الشـ ــاً لطرائـ متتبعـ
ــنريان ثكلتــك أمــك كيــف حتتمــل األذى ــى ال ــرب يف لظ ــف تص أم كي
ــان  فإذا تفـرق عنـك صـحبك وانـتىن     ــاءك امللك ــك ج ــال نعش مح
ــا   ــن عينيهم ــوبني م ــاءك موه بأشــواظ مــن الــنريان  ترمــى ج
ــالق   ــدير خ ــن رب ق ــأالك ع ــالقرآن س ــاء ب ــد ج ــذي ق ــن ال وع
ــدقا   ــت مص ــول ال أدري وكن وأقــول شــبه مقالــة الــثقالن   فتق
ــدة  ــالكالم بشـ ــك بـ وسيضـــربانك ضـــربة الســـجانفيوخبانـ
ــع  ــف متوج ــيحة آس ــيح ص ــاينفتص وجيــيء الشــجاع وذاك هــول ث
ــانفكأوجيــيء الرفيــق فيــا قباحــة وجهــه ــن جـ ــرد مـ ــه متمـ نـ
ــة  ــا يل رجع ــال أم ــا وي ــول ي حــىت أحــل بســاحة اإلميــان   وتق
ــذيب والعصــيان  لو عدت للـدنيا لعـدت ملـا ملضـى     ــب التك يف جان
ــدا  ــر مقع ــات تنظ ــر والظلم ــنريان   يف احل ــل ال ــتقراً داخ ــك مس ل
يــوم التخاصــم عنــد ذي اإلحســانهـــذا إىل أن يبعـــث اهللا الـــورى

ــا  ــة ي ــوم القيام ــه ي ــدة هول ــدان   لش ــارق الول ــه مف ــيض من تب
ــوي  ــال وتنط ــه اجلب ــري ل ــوم تس ــران  ي ــع القم ــماء وجيم ــه الس في
ــدخان   وتــرى البحــار وقــد تــأجج ماؤهــا ــا ب ــى جوه ــى فغط وغل
ــها   ــق كل ــر اخلالئ ــوم للحش ــان فتق ــيم الشـ ــوجهني إىل عظـ متـ
ــا    ــا خائف ــاً حزين ــيء مكتئب تبكـــي بـــدمع ســـائل هتـــانوجت
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يفة بالشـمال وال تــرى تلقـى الصــح 
  

ــزان  ــدار واألح ــوى األك ــا س فيه
ــذي    ــوارح بالـ ــرب اهللا اجلـ وختـ

  
ــيان  ــن عص ــور وم ــن ج ــه م فعلت

ــبال    ــيم مك ــحب للجح ــاك تس وهن
  

ــران ــربل القطـ ــل ومسـ بسالسـ
ــا     ــأن دخا ــار ك ــعوك يف ن يض

  
ــاين   ــه ــت في ــن لس ــر ولك قص

ــن األهــوال شــيء مفجــع   فيهــا م
  

فيهــا احلمــيم أعــد للظمــآن   
ــا   ف   ــوام كأ ــاعي واهل ــا األف يه

  
أعجــاز خنــل داخــل الــنريان   

ــهك    ــمك من ــة وجس ــريح منتن وال
  

ــدان   ــى األب ــب عل ــر منص واحل
ــفع     ــذا متش ــيق ف ــق يف ض واخلل

  
ــاين  ــي وذاك يعـ ــاك مغشـ وهنـ

ــب     ــيس بناض ــة ول ــار مطبق والن
  

ــان  ــدى األزم ــرب م ــا فاص ــب هل هل
خلد وبـئس اخللـد ذلـك يـا فـىت       

  
ـ   ــت بفـ ــى ولس ــة ترج اينال راح

ــارب اخلمــر احملــب لشــرا   ــا ش ي
  

ــان   ــم اإلدم ــا دائ ــن عليه ــا م ي
باألمس تشـرب مـن مدامـة شـارب      

  
ــيم آن   ــن مح ــرب م ــوم فاش والي

ــا   ــا ظامل ــقا، ي ــا فاس ــاً، ي ــا جمرم ي
  

ــدوان   ــم والع ــزاء الظل ــذا ج ه
تشــوى اجللــود إىل العظــام وتنــربي  

  
ــاين    ــق الث ــت للحري ــود تثب لتع

ــاجر القــرآن حســبك عــرب   ــا ه ةي
  

هــذا اجلــزاء هلــاجر القــرآن   
ــه     ــروض يف أوقات ــارك املف ــا ت ي

  
ــيان  ــغل والنسـ ــذرعاً بالشـ متـ

ــنم    ــار جه ــار ن ــع الكف ــل م ادخ
  

ــان   ــد األوث ــا عاب ــحب إليه واص
ــه     ــل ل ــاس فليعم ــآل الن ــذا م ه

  
ــنريان  ــب ال ــان وراه ــي اجلن راج

ــه     ــه بيمين ــد غرس ــل سيحص ك
  

ــان   ــين اإلنس ــوىل ب ــم امل ال يظل
ـ     ورد يغـرس بـذره  من رام طيـب ال

  
ــعدان  ــن السـ ــتين ورد مـ ال جيـ

ــا     ــف وزرن ــا وخف ــا رب فارمحن ي
  

ــان ــا رب باإلحسـ ــنن علينـ وامـ
واجعل ختـام الـنظم خـري صـالتنا      

  
حملمـــد املختـــار مـــن عـــدنان
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#  

  اخلصال اليت تقوم ا األم لولدها وما هلا من احلقوق
ــثري  ــو علمــت ك ــك حــق ل ــري ألم ــه يس ــذا لدي ــا ه ــثريك ي ك

ــري  يلـة باتـت بثقلـك تشـتكي    فكم ل ــة وزف ــا أن ــن جواه ــا م هل
فمن غصـص منـها الفـؤاد يطـري    ويف الوضع لو تدري عليهـا مشـقة  
ــرير وكم غسلت عنـك األذى بيمينـها   ــديك س ــا إال ل ــا حجره وم
ــها  ــتكيه بنفس ــا تش ــديك مم ومــن ثــديها شــرب لــديك منــريوتف
ــفاقاًوكم مرة جاعـت وأعطتـك قوـا    ــاً وإش ــغري حنان ــت ص وأن
وآهاً ألعمـى القلـب وهـو بصـري    فآهــاً لــذي عقــل ويتبــع اهلــوى
ــري  فدونك فارغـب يف عمـيم دعائهـا    ــه فق ــدعو إلي ــا ت ــت مل فأن

  :وذكر الشباب واملشيب هذه أبيات يف ذكر وفاة رسول اهللا 
وعلى املشيب بـأم رأسـك كـوثرا   الح املشيب بعارضـيك كمـا تـرى   

بعد الشـباب تـراه أخضـر أغـربا    متصــرما ومضـى الشــباب حبنســه 
ــاره  ــىت لوق ــيب يف رأس الف ــوقرا  والش ــيب ت ــاله املش ــإذا تع ف
ــده  ــني أشـ ــة لألربعـ ــراه تكــاثراوبلوغـ ــا هــذا ت والشــيب ي
ابن اخلمسني قـد صـار إىل وراء   فإنفإذا انتـهى اخلمسـني عـم مجيعـه    
ذلـك أصـفرا   كالزرع عند حصـاد فإذا انتهى السـتني حـان حصـاده   
ــوله  ــدا ورسـ ــنيب حممـ صلى عليـه اهللا مـع كـل الـورى    ان الـ
ــة  ــري ثالث ــاه غ ــام يف دني ــا ق ــررام ــك ح ــتني وذل ــد س ــن بع م
ــه  ــاجل روح ــاه يع ــوت يغش ــاثرا وامل ــات تن ــه كاحلب ــدمع من وال
ــه    ــد ميين ــل عن ــه جربي ــرا وحبيب ــان األيس ــل ك ــاً وميكائي أيض
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ــرا اإذ قال عزرائيـل يـا خـري الـورى     ــالم األوف ــك الس ــرب يقرئ ل
#  

ما جئـت حنـوك يـا حممـد زائـرا     إين نزلت لقـبض روحـك قاصـدا   
ــرا إن أنت قلت اقبض قبضـت برمحـة   ــد حاض ــا حمم ــراين ي ــا ت وأن
ــربا أو أنت مل تـأمر رجعـت إىل السـما    ــالل األك ــبح ذا اجل ــا أس فيه
ــه    ــه وخليل ــنيب حلبيب ــال ال جربيل يـا جربيـل أوجـز وبشـرا    ق
ــا   ــت أبوا ــان تفتح ــال اجلن ــرا ق ــرقات تنظ ــها مش ــور من واحل
وهيهــات يف اجلنــات حظــاً وافــرالقدوم روحـك يـا حممـد ينظـروا    
ــريا واألرض رجت والسـموات العلـى   ــنري تغ ــر امل ــمس والقم والش
ــفا خلــري األنبيــاء حممــد    ــراً  أس ــذراً ومبش ــة من ــري الربي خ
ــوا  ــلموا وترمح ــه وس ــلوا علي الــذنوب لعلــها أن تغفــرا وابكــواص
ــد   ــنيب حمم ــى ال ــالة عل ــرامث الص ــم يف الســماء وأدب ــا الح جن م

  
  من آداب املضيف

من آداب املضيف أن خيدم أضيافه ويظهر هلـم الغـىن   : قال بعض العلماء
فكيف مبن يـأيت بـه وهـو    . فقد قيل البشاشة خري من القرى، والبسط بوجهه

  .ضاحك
  :لك يف قولهورحم اهللا تعاىل من ضمن ذ

ــاً ــالك إذا املــرء واىف مــرتال منــك طالب ــك املس ــه إلي ــراك وأرمت ق
ــهلالً  ــه مت ــاً يف وجه ــن بامس وقل مرحبـاً أهـال ويـوم مبـارك    فك
عجوال وال تبخـل مبـا هـو هالـك    وقدم له مـا تسـتطيع مـن القـرى    
ــدماً  ــالفاً متق ــاً س ــل بيت ــد قي ــك فق ــرو ومال ــد وعم ــه زي تداول
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فكيف مبن يأيت بـه وهـو ضـاحك   ملرء خـري مـن القـرى   بشاشة وجه ا
#  

  "مخسة تعجيلها حسن"
ــاين واســع يف مهــلومخسة قد رووا تعجليهـا حسـن   - ويف ســواها ت
دفع الـديون وتـب هللا مـن زلـل    تزويج كفؤ وميـت هـاك ثالثهـا    -
فكن لـه بـالقرى باجلـد والعجـل    واخلامس الضيف إن يأتيك يف نـزل  -

اإلحياء أنه تستحب املبادرة إىل مخسة أشياء تزويج الكفـؤ ودفـن   ذكر يف 
امليت ودفع الديون والتوبة والضيف يعجل له الطعام وهو القرى بكسر القـاف  

: قال اهللا تعاىل عـن إبـراهيم   )١(يقال إا مروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قيـل وألجـل   والروغان الذهاب بسرعة . ﴾فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني﴿

  .عجلته مسي ولد البقرة عجالً
#  

                                     
ـ (حديث حامت األصم : قال العراقي )١( ن سـنة  العجلة من الشيطان إال يف مخسة فإا م

والتوبة من ، وقضاء الدين، وتزويج البكر، وجتهيز امليت، إطعام الطعام: "رسول اهللا 
األناة من اهللا والعجلة من الشـيطان  : رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد" الذنب

التؤدة : "وأما االستثناء فروى أبو داود من حديث سعد بن أيب وقاص، وسنده ضعيف
قال األعمش ال أعلم إال أنه رفعه وروى املـزي يف  " آلخرةيف كل شيء إال يف عمل ا

األناة : "قال التهذيب يف ترمجة حممد بن موسى بن نفيع عن شيخ من قومه أن النيب 
وإذا نودي بالصـالة وإذا كانـت   ، إذا صيح يف خيل اهللا: يف كل شيء إال يف ثالث

ثالثـة ال  : "جهـه مرسل والترمذي من حديث علي كـرم اهللا و " احلديث.. اجلنازة
 .  وإسناده حسن" تؤخروها الصالة إذا أتت واجلنازة إذا حضرت واألمي إذا وجدت كفؤاً
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  من أهوال يوم القيامة
ــرور    ــا املغ ــك أيه ــل لقلب ــور  مث ــماء مت ــة والس ــوم القيام ي
ــور قد كورت مشس النـهار وأضـعفت   ــاد تف ــى رؤوس العب ــراً عل ح
ــري وإذا اجلبــال تقلعــت بأصــوهلا   ــحاب تس ــل الس ــها مث فرأيت
ــاثرت ــاقطت وتن ــوم تس ــوإذا النج ــدور وتب ــياء ك ــد الض دلت بع
ــا ــا معمــوروإذا العشــار تعطلــت عــن أهلــها ــديار فم خلــت ال

ــري  حضـرت أوإذا الوحوش لدى القيامة  ــن نس ــالك أي ــول لألم وتق
ــور فيقــال ســريوا تشــهدون فضــائحاً ــرت وأم ــد أحض ــاً ق وعجائب
ــق  ــه متعلـ ــنني بأمـ ــذعور وإذا اجلـ ــه م ــاب قلب ــوف احلس خ

ــاف   ــب خي ــال ذن ــذا ب ــهه )١(كيف املقيم على الـذنوب دهـور  هلول

  شكاية الزمن من أهل هذا الزمن
وياليت شعري هـل بشـكواه ينفـع   شكى الذقن من أمواس أهـل زماننـا  
تذيب الصخور الصم والعـني تـدمع  فقال وقد أبدى على اخلـدين عـربة  
ــا  ــاس كلم ــدى الن ــاً ل أردت ظهوراً جـائين املـوس يهـرع   أراين ممقوت

مقــاالً صــرحياً عنــد مــن يتــورعأن الرسول املصـطفى مل يقـل هلـم   ك
ــع دعوا الذقن معفى يف احلياة وخريهـم  ــالة يتب ــاً للرس ــان حق ــن ك مل

#  

                                     
 .٣١-٣٠من بستان الواعظني البن اجلوزي ص  )١(



 

 

 ١١٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  أبدع ما نظم يف األخالق واحلكم
  )١(ولصاحل بن عبد القدوس رمحه اهللا

ــب   صرمت حبالك بعد وصـلك زينـب   ــري وتقل ــه تغ ــدهر في وال
ـ    ســودا ورأســك كالثغامــة أشــيبيت تزهـو ــا نشـرت ذوائبـها ال

ــا   ــك وطامل ــا رأت ــتنفرت مل ــب واس ــاك وترغ ــن إىل لق ــت حت كان
ــه  ــات فإن ــل الغاني ــذاك وص ــب وك ــرق خلـ ــة وبـ آل ببلقعـ
وازهد فعمـرك مـر منـه األطيـب    فدع الصـبا فلقـد عـداك زمانـه    
وأتى املشـيب فـأين منـه املهـرب    ذهب الشباب فما لـه مـن عـودة   

واذكر ذنوبك وابكهـا يـا مـذنب   ع عنك ما قد كان يف زمـن الصـبا  د
ــه  ــاب فإن ــة احلس ــر مناقش البد حيصـى مـا جنيـت ويكتـب    واذك
ــيته   ــني نس ــان ح ــه امللك ــب  مل ينس ــت اله تلع ــاه وأن ــل أثبت ب
ــها ــة أودعت ــك وديع ــروح في ــك وتســلبوال ــالرغم من ســريدها ب
تـــها متـــاع يـــذهبدار حقيقوغــرور دنيــاك الــيت تســعى هلــا
ــا  ــهار كالمه ــاعلم والن ــل ف ــب  واللي ــد وحتس ــا تع ــنا فيه أنفاس
ــه ومجعتــه    ــا خلفت ــع م ــهبومجي ــك ين ــد موت ــا بع ــا يقين حق
ــا    ــدوم نعيمه ــدار ال ي ــا ل ــرب  تب ــل خي ــا قلي ــيدها عم ومش
ــا ــامسع هــديت نصــيحة أوالكه بــر نصــوح لألنــام جمــرب   ف

#  

                                     
هو صاحل بن عبد القدوس بن عبد اهللا بن عبد القدوس البصري املولد واملنشأ املـتكلم   )١(

ب على جسر بغداد بعد ما شـقه اخلليفـة   اجلديل الفيلسوف الواعظ بالبصرة املصلو
 .املهدي بسيفه نصفني على اامه بالزندقة سنة سبع وتسعني ومائة



 

 

 ١١٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــؤب وتعقــبورأى األصحب الزمـان وأهلـه مستبصـرا    مــور مبــا ت
ــون ــدهر اخل ــأمن ال ــه )١(ال ت ــؤدب فإن ــال ي ــدما للرج ــازال ق م

مضض يـذل لـه األعـز األجنـب    وعواقـــب األيـــام يف غصـــاا
ــز ــا تف ــوى اهللا فالزمه ــك تق ــب فعلي ــهي األهي ــو الب ــي ه إن التق
ــرب  واعمل بطاعتـه تنـل منـه الرضـا     ــه مق ــه لدي ــع ل إن املطي

واليــأس ممــا فــات فهــو املطلــبناعـة راحـة  واقنع ففـي بعـض الق  
فلقد كسـي ثـوب املذلـة أشـعب    فإذا طمعت كسـيت ثـوب مذلـة   
ــب وتــوق مــن غــدر النســاء خيانــة ــك تنص ــد ل ــيعهن مكاي فجم
ــه   ــك كل ــى زمان ــأمن األنث يومـا ولــو حلفــت ميينــا تكــذب ال ت
ــا  ــديثها وكالمه ــني ح ــرى بل وإذا سطت فهي الصـقيل األشـطب  تغ

ــتكن وا ــة ول ــدوك بالتحي ــدأ ع ــب  ب ــا تترق ــك خائف ــه زمان من
ــدوواحـــذره إن القيتـــه متبســـما ــث يب ــب فاللي ــه إذ يغض ناب
ــبإن العــدو وإن تقــادم عهـــده   ــاق يف الصــدور مغي فاحلقــد ب
ــب  وإذا الصـــديق لقيتـــه متملـــق ــه يتجن ــدو وحق ــو الع فه
ــهب  ال خــري يف ود امــرئ متملــق   ــه يتل ــان وقلب ــو اللس حل
ــق  ــك واث ــه ب ــف أن ــاك حيل وإذا تــوارى عنــك فهــو العقــربيلق
ويروغ منك كمـا يـروغ الثعلـب   يعطيك من طـرف اللسـان حـالوة   
فالصفح عنـهم بالتجـاوز أصـوب   وصــل الكــرام وإن رمــوك جبفــوة
ــب  واختر قرينـك واصـطنعه تفـاخرا    ــارن ينس ــرين إىل املق إن الق
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 .فينبغي إعادة النظر يف هذه اجلملة، ورد احلديث الصحيح بالنهي عن سب الدهر )١(



 

 

 ١١٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــينإن  ــرم  الغ ــال مك ــن الرج ه يـدجى مـا لديـه ويرهــب   وتـرا م
ــه  ــد قدوم ــب عن ــبش بالترحي ــرب  وي ــالمه ويق ــد س ــام عن ويق
ــه   ــال فإن ــني للرج ــر ش حقا يهـون بـه الشـريف األنسـب    والفق
ــوا واخفض جناحـك لألقـارب كلـهم    ــم إن أذنب ــح هل ــذلل وامس بت
إن الكذوب يشـني حـرا يصـحب   ودع الكذوب فال يكن لـك صـاحبا  

    
ــت وال تكــنوزن الكــالم إذا  ــب  نطق ــاد ختط ــل ن ــارة يف ك ثرث

ــبواحفظ لسانك واحتـرز مـن لفظـه    ــان ويعط ــلم باللس ــاملرء يس ف
ــه  ــق ب ــه وال تنط ــر فاكتم ــعب والس ــرها ال يش ــة كس إن الزجاج
ــوه  ــرء إن مل يط ــر امل ــذاك س ــذب وك ــد وتك ــنة تزي ــرته ألس نش
يتعـب يف الرزق بل يشقي احلريص وال حترصــن فــاحلرص لــيس بزائــد

    
ــيال   ــروم حت ــهوفا ي ــل مل ــتجلبويظ ــة يس ــيس حبيل ــرزق ل وال
ــب  كم عـاجز يف النـاس يـأيت رزقـه     ــيس وخيي ــرم ك ــداً وحي رغ
ــب  ــة فاجتن ــة واخليان واعدل وال تظلم يطب لك مكسـب وارع األمان
ــا  ــرب هل ــة فاص ــابك نكب ــت مســلماً ال ينكــبوإذا أص ــن ذا رأي م
ــة  ــان بريب ــن الزم ــت م أو نالــك األمــر األشــق األصــعبوإذا رمي
ــن   ــه أدىن مل ــك إن ــرع لرب يدعوه مـن حبـل الوريـد وأقـرب    فاض

    
إن الكثري مـن الـورى ال يصـحب   كن ما استطعت عـن األنـام مبعـزل   
ــه  ــيم فإن ــاحبة اللئ ــذر مص يعدي كما يعدي الصحيح األجـرب واح
ــاءه ال واحذر من املظلـوم سـهماً صـائباً    ــأن دع ــم ب ــبواعل  حيج



 

 

 ١٢٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــدة  ــز ببل ــرزق ع ــت ال يضـيق املكسـب   أنوخشيت فيهـا  وإذا رأي
طــوال وعرضــا شــرقها واملغــربفارحل فـأرض اهللا واسـعة الفضـا   
)١(يبـاع ويوهـب   فالنصح أغلى مـا فلقد نصـحتك إن قبلـت نصـيحيت   

  
  )٢(الفتح البسيت رمحه اهللاوأليب 

ــان  ــاه نقص ــرء يف دني ــادة امل اخلـري خسـران   ورحبه غـري حمـض  زي
ــدان وكل وجـدان حـظ الثبـات لـه     ــق فق ــاه يف التحقي ــإن معن ف
باهللا هـل خلـراب العمـر عمـران    يا عـامراً خلـراب الـدهر جمتهـدا    
ال تــنس أن ســرور املــال أحــزانويا حريصا علـى األمـوال جيمعهـا   
فصفوها كـدر والوصـل هجـران   زع الفــؤاد عــن الــدنيا وزخرفهــا

ــان مثــاالً أفصــلها وأرع مسعــك أ ــاقوت ومرج ــل ي ــا يفص كم
فطاملــا اســتعبد اإلنســان إحســانأحسن إىل النـاس تسـتعبد قلـوم   
ــران وإن أسـاء مسـيء فلـيكن لــك يف    ــفح وغف ــه ص ــروض زلت ع
يرجــو نــداك فــإن احلــر معــوانوكن على الدهر معوانا لـذي أمـل  
ــال لإل من جاد باملال مـال النـاس قاطبـة    ــه وامل ــان إلي ــان فت نس
ــدان من كان للخـري مناعـاً فلـيس لـه     ــوان وأخ ــة إخ ــد احلقيق عن

ــة ال خت ــه عارف ــل وج ــن مبط ــان   دش ــل ولي ــه مط ــالرب خيدش ف
أتطلـب الـربح ممـا فيـه خسـران     يا خادم اجلسم كـم تسـعى خلدمتـه   
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 .٣٤٦وجمموعة القصائد املفيدة ص ٤٢٨انظر جواهر األدب ألمحد اهلامشي ص )١(
تح علي بن حممد بن احلسني بن يوسف بن حممد بن عبد العزيز البسيت املتوىف هو أبو الف )٢(

 .سنة أربعمائة يف مدينة خبارى من أعمال عراق العجم



 

 

 ١٢١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

فأنـت بـالنفس ال باجلسـم إنســان   فضـائلها أقبل على النفس فاستكمل 
ــق اهللا  ــن يت ــهم ــد يف عواقب ويكفه شر من عـزوا ومـن هـانوا   حيم

ــالنحسب الفـىت عقلـه خـال يعاشـره     ــوان وخـ ــاه إخـ إذا حتامـ
قد اسـتوى منـه إسـرار وإعـالن    ال تستشر غري نـدب حـازم فطـن   
ــوا   ــان إذا ركض ــدابري فرس فيها أبـروا كمـا للحـرب فرسـان    فللت
ــدرة  ــت مقـ ــور مواقيـ ــزان ولألمـ ــد ومي ــه ح ــر ل ــل أم وك
ــان  من رافق الرفق يف كل األمـور فلـم   ــه إنس ــه ومل يذمم ــدم علي ين
فليس حيمـد قبـل النضـج حبـران    فال تكـن عجـال يف األمـر تطلبـه    
ــته ــة راض يف معيشـ وصاحب احلرص إن أثـرى فغضـبان  وذو القناعـ
ــان كفى من العيش ما قد سد مـن عـوز   ــت غني ــر إن حقق ــه للح ففي

ــان تقــىمهــا رضــيعا لبــان حكمــة و ــال وطغي ــن م ــاكنا وط وس
أغضى عن احلق يوما وهـو خزيـان  من مد طرفا بفرط اجلهل حنـو هـوى  
على حقيقـة طبـع الـدهر برهـان    من استشار صروف الدهر قـام لـه  
ــدوانمن عاشر الناس القـى منـهم نصـبا    ألن طـــبعهم بغـــي وعـ
انفجل إخـوان هـذا الـدهر خـو    ومن يفتش علـى اإلخـوان جمتهـدا   
ــان  من يزرع الشـر حيصـد يف عواقبـه    ــزرع إب ــد ال ــة وحلص ندام
ــلمــن اســتنام إىل األشــرار نــام ويف ــهم ص ــه من ــان )١(قميص وثعب
ــوانكــن ريــق البشــر إن احلــر مهتــه ــر عن ــا البش ــحيفة وعليه ص
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 ١٢٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــرق   ــره خ ــظ ج ــرك ح فاخلرق هـدم ورفـق املـرء بنيـان    وال يغ
وعاش وهـو قريـر العـني جـذالن    من سامل الناس يسـلم مـن غوائلـهم   

    
وما علـى نفسـه للحـرص أعـوان    من كان للعقل أعـوان عليـه غـدا   
ــه    ــوطن فل ــرمي م ــا بك وراءه يف بســـيط األرض أوطـــانإذا نب
ــدا  ــا أب ــرورا دائم ــنب س ــانال حتس ــاءته أزم ــن س ــره زم ــن س م
ــاعده  ــالعز س ــا ب ــا فرح ــا ظامل إن كنـت يف سـنة فالـدهر يقظــان   ي

    
وهــل يلــذ مــذاق املــرء خطبــانما استمرأ الظلم لـو أنصـفت أكلـه   

ــا أيهــا العــامل  ــان بســريته املرضــيي ــاء ري ــري امل ــت بغ ــر فأن أبش
فأنــت مــا بينــها ال شــك ظمــآنويا أخا اجلهل لو أصـبحت يف جلـج  
ــها فلــيس يســعد بــاخلريات كســالندع التكاســل يف اخلــريات تطلب
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 ١٢٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

فكــل حــر حلــر الوجــه صــوانتـك غاللتـه  صن حر وجهـك ال  
ــدا  ــه أب ــدوا فألق ــت ع ــإن لقي والوجه بالبشـر واإلشـراق غضـان   ف
ــوان ال حتسب الناس طبعا واحـدا فلـهم   ــيها وأل ــت حتص ــز لس غرائ
ــوارده ــاء كصــداء ل ــل م ــا ك نعم وال كـل نبـت فهـو سـعدان    م
ــب  ــري اهللا يف طل ــتعان بغ ــن اس ــذالن  م ــز وخ ــره عج ــإن ناص ف
ــانفاشــدد يــديك حببــل اهللا معتصــما ــك أرك ــركن إن خانت ــه ال فإن
ــانال ظل للمرء يغين عـن تقـى ورضـا    ــه أوراق وأفنــ وإن أظللتــ
ــحبان سحبان من غري مـال باقـل حصـل    ــال س ــراء امل ــل يف ث وباق
ــره  ــاء فينش ــر وش ــودع الس سـرحان  )١(ووهل رعى غنما يف الـد ال ت

ــوان ولتـه والناس إخـوان مـن والتـه د    ــه أع ــه إذا عادت ــم علي وه
من كأسه هل أصاب الرشـد نشـوان  يا رافال يف الشباب الرحـب منتشـيا  
ــل  ــاعم خض ــباب ن ــرر بش فكــم تقــدم قبــل الشــيب شــبانال تغت
يكــن ملثلــك يف اإلســراف إمعــانويا أخا الشيب لو ناصحت نفسـك مل 
هويه شـيطان ما بـال أشـيب يسـت   هب الشبيبة تبـدي عـذر صـاحبها   
ــا  ــإن اهللا يغفره ــذنوب ف ــل ال ــان ك ــالص وإمي ــرء إخ ــيع امل إن ش
ــربه   ــإن اهللا جي ــر ف ــل كس قنــاة الــدين جــربان لكســرومــا وك
فال يـدوم علـى اإلنسـان إمكـان    أحسـن إذا كــان إمكـان ومقــدرة  
واحلر بالعـدل واإلحسـان يـزدان   فــالروض يــزدان بــاألنوار ناعمــه

                                     
  الفالة: الدو )١(



 

 

 ١٢٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــال   ــوائر أمث ــذها س ــةخ )١(فيها ملـن يبتغـي التبيـان تبيـان    مهذب
#  

  أبيات منوعة خمتارة من النونية القحطانية
  :قال رمحه اهللا تعاىل

ــييت   ــذ بوص ــين خ ــا الس واخصــص بــذلك مجلــة اإلخــوانياأيه
ــودد  ــفق مت ــية مش ــل وص ــان  واقب ــر يقظ ــم حاض ــع بفه وامس
ــطا  ــها متوس ــورك كل ــن يف أم ــان ك ــص وال رجح ــال نق ــدال ب ع

ــاناقصــد هــديت وال تكــن متغاليــاف ــور بالغليـ ــدور تفـ إن القـ
ــا  ــاب كليهم ــريعة والكت ــطتاندن بالش ــدين واسـ ــا للـ فكالمهـ
ــاعال  ــائال أو ف ــك ق ــص رب ــان ال تع ــحف مكتوب ــا يف الص فكالمه
ــه  ــكوت فإن ــك بالس ــل زمان ــريان  مج ــترة احل ــيم وس ــن احلل زي
تــانوتــوق كــل منــافق ف  كن حلس بيـت إن مسعـت بفتنـة   
ــان  أد الفــرائض ال تكــن متوانيــا   ــر مه ــد اهللا ش ــون عن فتك
ــه  ــوء فأن ــع الوض ــواك م ــنان أدم الس ــر األس ــه مطه ــى اإلل مرض

    
ــة ــدى الوضــوء بني ــه ل ــان ســم اإلل ــة الوهل ــن فتن ــتعذ م )٢(مث اس

ــام  ــورى ني ــال ال ــاس أعم ــان فأس ــد البني ــاس قواع ــى األس وعل
ــة ــاب أمان ــة يف الرق ــل اجلناب ــان  غس ــل اإلمي ــن أكم ــا م فأداؤه
ــلها  ــادرن بغس ــت فب ــإذا ابتلي ال خـــري يف متثـــبط كســـالنف
حــرث الســباخ خســارة احلرثــانمس النسـاء علـى الرجـال حمـرم    

                                     
 .٤٣٠جواهر األدب ص  )١(
 .الوهلان شيطان الوضوء )٢(



 

 

 ١٢٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــاً  ــارقاً أو خائن ــك س ــق رب ــاً أو زانال تل ــارباً أو ظاملــ أو شــ
ــها   ــة كل ــراط القيام ــن بأش ــاينأيق ــيحيت وبي ــديت نص ــع ه وامس

#  

ــانس تطلع مـن مكـان غروـا   كالشم ــول دخ ــال وه ــروج دج وخ
ــأجوج ومــأجوج معــا مــن كــل صــقع شاســع ومكــانوخــروج ي
ــاهلم  ــاتال دج ــى ق ــزول عيس يقضــي حبكــم العــدل واإلحســانون
ــان واذكر خروج فصـيل ناقـة صـاحل    ــالكفر واإلمي ــورى ب ــم ال يس
ــدين  والوحي يرفع والصالة مـن الـورى   ــد ال ــا لعق ــطتومه انواس
ــا   ــد مماتن ــرب بع ــا يف الق حــق ويســألنا بــه امللكــان   وحياتن
ــه   ــه وعذاب ــح نعيم ــرب ص ــدخرانوالق ــاس مـ ــا للنـ وكالمهـ
بإعـــادة األرواح يف األبـــدان والبعث بعد املـوت وعـد صـادق   
ــا  ــوض نبين ــق وح ــراطنا ح ــوم أوانوص ــدد النج ــه ع ــدق ول ص
ــيسقى ـا السـين أعـذب شـربة     ــل من ــه ك ــذاد عن ــانوي افق فت
ــرى ــذ ت ــال يومئ ــذلك األعم ــزانوك ــة امليـ ــوعة يف كفـ موضـ
بشـــمائل األيـــدي وباألميـــانوالكتب يومئـذ تطـاير يف الـورى   
ــنا ــيء لعرضـ ــذ جيـ ــت دان  واهللا يومئـ ــل وق ــه يف ك ــع أن م
للحكــم كــي يتناصــف اخلصــمانوعليه عرض اخللـق يـوم معـادهم   
ــرى   ــا ن ــراه كم ــذ ن ــداواهللا يؤمئ ــرا ب ــان  قم ــد مث ــت بع لس
ــه ــو علمــت ول ــة ل ــوم القيام لفــررت مــن أهــل ومــن أوطــاني
ــه   ــماء هلول ــققت الس ــوم تش ــدان ي ــارق الول ــه مف ــيب من وتش
ــره   ــر ش ــوس قمطري ــوم عب ــاني ــيم الش ــق عظ ــر يف اخلل منتش
ــنم    ــار جه ــا ون ــة العلي ــمنيداران واجلن ــان للخصــ دائمتــ



 

 

 ١٢٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــداً علــى جنــيــوم جيــيء املتقــون لــرم    ــانوف ب مــن العقي
ــى ــون إىل لظـ ــيء ارمـ يتلمظـــون تلمـــظ العطشـــانوجيـ

#  

ــة  ــت إىل أداء فريضـ ــة وان وإذا دعيـ ــك يف اإلجاب ــط والت فانش
ــان  قم بالصالة اخلمس واعـرف قـدرها   ــم ش ــد اهللا أعظ ــهن عن فل
ــا   ــك ظامل ــاة مال ــنعن زك ــان ال مت ــا أختـ ــالتنا وزكاتنـ فصـ
يامنــا املســنون يف رمضــان  وقوصــيامنا رمضــان فــرض واجــب
ــدان واحلــج مفتــرض عليــك وشــرطه ــحة األب ــق وص ــن الطري أم
ــد   ــاء حمم ــري األنبي ــل إن خ وأجل مـن ميشـي علـى الكثبـان    ق
ــران: قــلوأجل صحب الرسل صـحب حممـد   )١(وأجــل صــحبه العم

ــوان  قل خـري قـول يف صـحابة أمحـد     ــع اآلل والنس ــدح مجي وام
ــان ة يف الـوغى دع ما جرى بني الصاحب ــى اجلمع ــوم التق ــيوفهم ي بس

ــم   ــهم هل ــهم وقاتل ــهم من ــان  فقتيل ــر مرحوم ــا يف احلش وكالمه
ــبرية   ــلما بك ــر مس ــنا نكف فـــاهللا ذو عفـــو وذو غفـــرانلس
ــنة  ــة س ــحابة والقراب ــب الص ــاين  ح ــا ريب إذا أحيـ ــا ـ ألقـ
ــه   ــاب اهللا وارج ثواب ــذر عق ــان اح ــه قلب ــن ل ــون كم ــىت تك ح

ــا ــة إمياننـ ــني ثالثـ ــاهللا بـ ــلبـ ــان  عم ــاد جن ــول واعتق وق
وكالمهــا يف القلــب يعتلجــان  ويزيــد بــالتقوى ويــنقص بــالردى
والــنفس داعيــة إىل الطغيــان  وإذا خلــوت بريبــة يف ظلمــة  
ــراين فاستح مـن نظـر اإللـه وقـل هلـا      ــالم ي ــق الظ ــذي خل إن ال

                                     
 .أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما )١(



 

 

 ١٢٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــدى  كن طالبـا للعلـم واعمـل صـاحلا     ــبل اهل ــا إىل س ــببانفهم س
ــرعنا  ــبني ش ــه امل ــك بالفق وفـــرائض املـــرياث والقـــرآنوعلي

#  

ــان  ركــن الديانــة أن تصــدق بالقضــا ــال أرك ــت ب ــري يف بي ال خ
ــبانال تلـــق مبتـــدعا وال متزنـــدقا إال بعبســـة مالـــك الغضـ
ــان حصن صيامك بالسكوت عـن اخلنـا   ــك باألجف ــى عيني ــق عل أطب
ــان ال متش ذا وجهني مـن بـني الـورى    ــه وجه ــن ل ــة م ــر الربي ش
ــه  ــى نعمائ ــدا عل ــدن أح ــان ال حتس ــك ش ــم رب ــود حلك إن احلس
ــة  ــاحبني منيم ــني الص ــع ب ــالنال تس ــاغض اخلـ ــها يتبـ فألجلـ
ــة الســلطانوحتـــر بـــر الوالـــدين فإنـــه ــك وطاع ــرض علي ف
ــران الــدين رأس املــال فاستمســك بــه ــم اخلس ــن أعظ ــياعه م فض  
    لنسـاء وحماسـن األحـداث والصـبيان    وأغضض جفونـك عـن مالحظـة ا   
مثل الكـالب تطـوف باللحمـان   إن الرجــال النــاظرين إىل النســاء
ــانإن مل تصن تلك اللحـوم أسـودها   ــوض وال أمث ــال ع ــت ب أكل
ــان ال حتقرن مـن الـذنوب صـغارها    ــدفق اخللج ــه ت ــالقطر من ف
ــد مســئوالنوإن نذرت فكـن لنـذرك موفيـا    ــل العه ــذر مث فالن
عن عيـب نفسـك إنـه عيبـان    ال تشــغلن بعيــب غــريك غــافال
إن اجلـــدال خيـــل باألديـــانال تفن عمـرك باجلـدال خماصـما   
ــا ــال فإ ــة الرج ــذر جمادل ــن واح ــحناء والش ــدعو إىل الش نآت    

ــدة اإلنســان  ــق ع ــدى فالصــرب أوث ــة اهل ــت بصــربك حتــت ألوي    واثب
فهمــا لكــل فضــيلة بابــان   كن طول دهـرك سـاكتاً متواضـعا   



 

 

 ١٢٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــه  ــك فإن ــرب عن ــع رداء الك ــانواخل ــه الكتفـ ــتقل حبملـ ال يسـ
ــه  ــواال ل ــري ق ــاعال للخ ــن ف ــان ك ــل مقترن ــل الفع ــالقول مث ف

ـ  ــان  هوف وشـبعة جـائع  من غوث مل ــة ع ــان وفدي ــار عري ودث
#  

ــه ــنن ب ــت اخلــري ال مت ــإذا فعل ــان ف ــدح منـ ــري يف متمـ ال خـ
ــدوحاناشكر على النعمـاء واصـرب للـبالء    ــان ممـ ــا خلقـ فكالمهـ
ــة  ــة أو قلـ ــكون بعلـ ــحتان ال تشـ ــرء فاض ــرض امل ــا لع فهم
ــان صن حـر وجهـك بالقناعـة إمنـا     ــروءة الفتي ــوه م ــون الوج ص
ــانباهللا ثـق ولـه أنـب وبـه اسـتعن      فــإذا فعلــت فأنــت خــري مع
ــا ــت بعســرة فاصــرب هل ــران  وإذا ابتلي ــده يس ــرد بع ــر ف فالعس
ــهوان  ال تتبــع شــهوات نفســك مســرفا ــد ش ــبغض عاب ــاهللا ي ف
ــدان أقلل طعامـك مـا اسـتطعت فإنـه     ــحة األب ــوم وص ــع اجلس نف
ــأ ــداوي ااعــة والظم ـ  حصــن الت ــك نفوسـ ــا لف ــدانومه نا قي  

   حسن الغذا ينـوب عـن شـرب الـدواء سـيما مـع التقليـل واإلدمـان        
بــرآنفهمــا لــداءك كلــه   واحـتجم  املصـفى وتدوا بالعسـل  

ــها ــبان ال خــري يف صــور املعــازف كل ــاع يف القض ــرقص واإليق وال
عن صـوت أوتـار ومسـع وأغـان    إن التقـــي لربـــه مـــترته  
ــا ــأصــدق وال حتلــف بربــك كاذب ــارة وحتـ ــانر يف كفـ األميـ
ــا  ــامى ظامل ــوال اليت ــهب أم ودع الربــا فكالمهــا فســقان  ال تن
ــه  ــه وذمام ــارك حق ــظ جل ــان   واحف ــلم حق ــار مس ــل ج ولك
ــيفانواضحك لضيفك حني يـرتل رحلـه   ــر بالضـ إن الكـــرمي يسـ
ــران  واصل ذوي األرحام وإن هـم جفـوا   ــن اهلج ــري م ــاهلم خ فوص
ــا   ــوس فإ ــان الغم ــوق أمي ــان  وت ــع احليط ــديار بالق ــدع ال ت
ــان كن حمسـنا فيمـا اسـتطعت فرمبـا     ــان إحس ــن اإلحس ــزى ع جت



 

 

 ١٢٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــها  ــيم وطيب ــات النع ــل جلن ــان  واعم ــيس بف ــاق ول ــا ب فنعيمه
ــأن وإذا عصيت فتـب لربـك مسـرعا    ــل مل ي ــات وال تق ــذر املم ح

#  

ــان فلرمبـــا تـــأيت املنيـــة بغتـــة ــرش إىل أكف ــن ف ــاق م فتس
ــل   ــرتل ك ــة واهللا ي ــر ليل ــان  آخ ــال كتم ــدنيا ب ــمائه ال لس

فأنـا القريـب أجيــب مـن نــادان   فيقــول هــل مــن ســائل فأجيبــه
ــلما  ــالة مس ــويل بالص ــتم ق ــدنان وأخ ــطفى الع ــنيب املص ــى ال عل

#  



 

 

 ١٣٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  شعر يف وصف اجلنة من نونية اإلمام حممد بن القيم
  رمحه اهللا تعاىل ٧٥١املتوىف عام 

ــان  فـامسع إذاً أوصــافها وصــفات هــا  ــة اإلحس ــازل رب ــك املن تي
ــان  هي جنـة طابـت وطـاب نعيمهـا     ــيس بف ــاق ول ــا ب فنعيمه
ــأوى ــة املـ ــالم وجنـ ومــرتل عســكر اإلميــان والقــرآندار السـ
ــرانفالــدار دار ســالمة وخطــام   ــا ســالم واســم ذي الغف فيه  

ــبان      ــالتحقيق للحس ــذاك ب ــتني ف ــني اثن ــا ب ــة وم ــا مائ درجا  
ـ       ماء وبـني هـذي األرض قـول الصـادق الربهـان     مثل الـذي بـني الس

ــت  ــة أتــ ــا مثانيــ يف النص وهـي لصـاحب اإلحسـان   أبواــ
ــا ــا وب ــاد وذاك أعاله ــاب اجله ــانب ب الصــوم يــدعى البــاب الري  

ــل ــاب  لك ــاحل ب ــعي ص ــان  ، س ــل بأم ــه داخ ــعي من   ورب الس
ــبان    ــد واحلس ــدرت بالع ــها ق ــنني من ــل اث ــني ك ــاً ب ــبعون عام   س

   مســـرية أربعـــني رواه حـــرب األمـــة الشـــيباينلكـــن بينـــهما 
إال مبفتـــاح لـــه أســـنان  هذا وفـتح البـاب لـيس مبمكـن      

ــان      ــهادة اإلمي ــك ش ــد تل ــالص والتوحي ــهادة اإلخ ــه بش    مفتاح
ــه ــم ب ــال فك ــذا املث ــني ه من حـل إشـكال لـذي العرفـان    ال تلغ
ــرمحن  هذا ومـن يـدخل فلـيس بـداخل     ــن الـ ــع مـ إال بتوقيـ

ــ  ــان  فوفهم عشــرون مــعهـذا وإن ص ــة الثلث ــذي األم ــة وه مائ
)١(كالبدر ليـل السـت بعـد مثـان    هــذا وأول زمــرة فوجــوههم  

#  

                                     
 لشهر حني يكتمل القمرمن ا ١٤أي ليلة  )١(



 

 

 ١٣١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــان  والزمرة األخرى كأضـوء كوكـب   ــه العين ــره ب ــق تنظ يف األف  
ــب ــاطهم ذه ــان  ، أمش ــة احلرم ــا ذل ــالص ي ــك خ ــحهم فمس    ورش

ــان  ويرى الـذين بذيلـها مـن فـوقهم     ــة بعي ــب رؤي ــل الكواك مث
ــل  ــل اهللا ب ــتص برس ــا ذاك خم هلـــم وللصـــديق ذي اإلميـــانم
ــه    ــاظر رب ــم فن ــذا وأعاله ــان  ه ــه الطرف ــوم وقت ــل ي يف ك
ــيهم دين   ــا ف ــاهم وم ــن أدن إذ لــيس يف اجلنــات مــن نقصــانلك
ــان فهــو الــذي يلقــى مســافة ملكــه ــان كاملتـ ــنيننا ألفـ بسـ
ــب   فــريى ــا أقصــاه حقــا مثــل رؤ ــاه القري ــه ألدن ــدانيت ال
ــوقهم   ــن ف ــبحانه م ــه س نظر العيـان كمـا يـرى القمـران    ويرون
ــالقرآنوهي الزيـادة قـد أتـت يف يـونس     ــاء ب ــد ج ــن ق تفســري م
ــران أو مــا مسعــت بــأن آخــر أهلــها ــرش ذو الغف ــه رب الع يعطي   

ــا    ــر أمثاهل ــا عش ــا مجيع ــعاف دنيان ــان ، أض ــبحان ذي اإلحس    س
ــال  ــع ث ــالث م ــنهم ث ــذا وس ــنيه ــبان ا، ث ــوة الش ــي ق ــيت ه ل
ــدان، حــد ســواوصـــغريهم وكـــبريهم علـــى ــا ســوى الول م   

ــيهم ســتون: والطــول ــال نقصــان، طــول أب    لكــن عرضــهم ســبع ب
مكحلـو األجفـان   )١(جعد الشـعور ألــوام بــيض ولــيس هلــم حلــى   

ــعورهم   ــارهم وش ــن يف أبش ــال احلس ــذا كم ــان ، ه ــذلك العين   وك
ـ    ــام بـ ــأن لس ــر ب ــى أث ــد أت ــان ولق ــري لس ــريب خ   املنطق الع

#   
                                     

 ١املصباح املـنري ج (جعد الشعور جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض خالف املسترسل  )١(
 )١١١ص 



 

 

 ١٣٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــني    ــرية أربع ــن مس ــد م ــريح يوج ــان  ، وال ــة فمروي ــأ مائ   وإن تش
ــوال    ــم دخ ــذا وأوهل ــالقرآن   : ه ــص ب ــد خ ــن ق ــق اهللا م ــري خل   خ
ــان         ــب املن ــك مواه ــيل تل ــن التفض ــهم م ــى مراتب ــاء عل   واألنبي
  
  

ــذا ــا  ، ه ــباق ب ــد س ــة أمح وأم
  

ــان  ــوهلم جبن ــد دخ ــق عن ــي اخلل ق
  

  
ــب ــبق أسـ ــم بالسـ ــالقرآنوأحقهـ ــديق بـ ــالم والتصـ   قهم إىل اإلسـ

  وأوهلــم دخــوال فهــو محــاد علــى احلــاالت للرمحــان      ، هــذا  
  
  

ــدا إن كــان يف الســراء أصــبح حام
  

ــان  ــد ث ــراء فحم ــان يف الض أو ك
واجلنــة اســم اجلــنس وهــي كــثرية  

  
جــدا ولكــن أصــلها نوعــان   

ــن    ــاه م ــا حوت ــل م ــان بك ذهبيت
  

حلـــي وآنيـــة ومـــن بينـــاين
  

  
ـ    اً فضــة ثنتــان مــن حلــي وبنيــان وكــل أواين     وكــذلك أيضـ

  
  

ــب    ــن ذه ــات م ــا اللبن ونباؤه
  

وأخرى مـن فضـة نوعـان خمتلفـاين    
ــها     ــر بطن ــو ينظ ــا يف اجل غرفا

  
ــاين ــن بطن ــا والظهــر م مــن ظهره

ــيا    ــع الص ــام م ــل القي ــكاا أه س
  

ــاين   ــات واإلحس ــب الكلم م وطي
  

  
ــالل فجــل ذو  ا  ــال الق ــن عجــم كأمث ــه م ــا في ــا م     إلحســانومثاره

ــي  ــت تق ــدودة ليس ــا مم ــا واىن ذان وظالهل ــرا وال مشســ حــ
ــرت  ــدود ج ــري أخ ــا يف غ ــانأاره ــن الفيض ــكها ع ــبحان ممس س
ــاء مث مخــر مث ــان عســل مصــفى مث م ــن األلبــ ــار مــ أــ
ــهم ــتهيه نفوس ــا تش ــامهم م ــاعم ومســان   وطع ــري ن ــوم ط وحل
ــاهم  ــب من ــىت حبس ــه ش انيــا شــبعة كملــت لــذي اإلميــوفواك
ــه   ــاء وفواك ــر والنس ــم ومخ ــانحل ــع رحي ــع روح وم ــب م والطي
ــدان  وصحافهم ذهـب تطـوف علـيهم    ــن الول ــدام م ــأكف خ ب

#  



 

 

 ١٣٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــان  ويرســل ربنــا: قــال ابــن عبــاس ــب األغص ــز ذوائ  ــا رحي
ــمع    ــذ ملس ــواتا تل ــثري أص ــاألوزان  فت ــات ب ــان كالنغم اإلنس
ــى   ــاع ال تتعوض ــذة األمس ــا ل ــار وي ــذاذة األوتـ ــدانبلـ العيـ
ــها ــبان ال خــري يف صــور املعــازف كل ــاع يف القض ــرقص واإليق وال
عـن صــوت أحلـان ومســع أغــان  إن التقـــي لربـــه مـــترته  
احلــور باألصــوات واألحلــان   أو ما مسعت بأن مسـاعهم فيهـا غنـا   
ذيــاك الغنــاء عــن هــذه األحلــاننــزه مساعــك إن أردت مســاع    
ــى ف   ــى األعل ــؤثر األدىن عل ــان  ال ت ــة احلرم ــا ذل ــرم ذا وذا ي   تح

ــان    ــن النقص ــى م ــى األعل ــازل األدىن عل ــماع الن ــارك للس   إن اختي
   واهللا إن مســاعهم يف القلــب واإلميــان مثــل الســم يف األبــدان     

ــان  واهللا مــا انفــك الــذي هــو دأبــه ــراك بالرمح ــن اإلش ــدا م أب
ــان فالقلب بيـت الـرب جـل جاللـه     ــع اإلحس ــا م ــا وإخالص حب

ــإذا ت ــاره ف ــماع إص ــق بالس عبــدا لكــل فالنــة وفــالن   عل
ــان حب الكتاب وحـب وأحلـان الغنـا    ــيس جيتمع ــد ل ــب عب يف قل
ــودهم  ــيم خل ــة النع ــذا وخامت ــوان  ه ــد والرض ــدار اخلل ــدا ب أب
ــان   باهللا مـا عـذر امـرء هـو مـؤمن      ــيس باليقظ ــذا ل  ــا حق
بـل أنـت غاليـة علـى الكسـالن     يا سـلعة الـرمحن لسـت رخيصـة    
ــا  ــيس يناهل ــرمحن ل ــلعة ال ــا س يف األلــف إال واحــد ال اثنــان  ي
ــان يــا ســلعة الــرمحن مــاذا كفؤهــا ــع اإلمي ــوى م ــو التق إال أول
ــان يــا ســلعة الــرمحن أيــن املشــتري ــر األمث ــت بأيس ــد عرض فلق
ــان يا سلعة الـرمحن هـل مـن خاطـب     ــوت ذو إمك ــل امل ــاملهر قب ف



 

 

 ١٣٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
#   

ــرب الع  ــف تص ــرمحن كي ــلعة ال ــا س ــان ي ــم ذوو إمي ــك وه ــاق عن    ش
ــهاه دان يا معرضـا عمـا يـراد بـه وقـد      ــري فمنتـ ــد املسـ جـ
ــادك األدىن جتــد ــوم مع راحاتــه يــوم املعــاد الثــاين   فاتعــب لي

ــلما أو ــالة مس ــويل بالص ــتم ق ــدنان خ ــطفى الع ــنيب املص ــى ال عل
#  



 

 

 ١٣٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
  منظومة يف السري إىل اهللا والدار اآلخرة

  رمحه اهللا للشيخ عبد الرمحن بن سعدي
ــازل الرضــوان  سعد الـذين جتنبـوا سـبل الـردى     ــوا ملن )١(وتيمم

)٢(متشــرعني بشــرعة اإلميــان  فهم الذين قـد أخلصـوا يف مشـيهم   

ــديانوهم الـذين بنـوا منـازل سـريهم     ــوف لل ــا واخل ــني الرج )٣(ب

ــه قلــوم ــرمحن وهــم الــذين مــأل اإلل ــة الـ ــوداده وحمبـ )٤(بـ

ــان ا مـن ذكـره  وهم الذين قد أكثـرو  ــالن واألحي ــر واإلع )٥(يف الس

ــم ــل دأ ــرائض والنواف ــل الف )٦(مــع رؤيــة التقصــري والنقصــانفع

)٧(شوقاً إىل مـا فيـه مـن إحسـان    صربوا النفوس علـى املكـاره كلـها   

#  

                                     
  جمموع فقه وقد اقتبست " جمموع من مؤلفاته"وللناظم شرح للمنطومة طبع ضمن كتاب

 .منه هذه التعليقات
 .احملرمات تركو السيئات وعملوا باحلسنات وعملوا الطاعات وتركوا )١(
 .أخلصوا العمل هللا مبا شرعه على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٢(
 .يعملون الواجبات راجني ثواب اهللا ويتركون احملرمات خائفني من عقابه )٣(
 .حيبون رم حمبة أوجبت امتثال أوامره واجتناب نواهيه )٤(
  وعلـى جنـوم وبـذلك    بسبب حمبتهم هللا يكثرون من ذكـره قيامـاً وقعـوداً     )٥(

 .تطمئن قلوم
  يتقربون إىل اهللا تعاىل بفعل الفرائض والنوافل ويـرون أـم مقصـرون يف حقـوق      )٦(

 .اهللا تعاىل
  يالزمون الصرب على طاعة اهللا بعدم تركها والصـرب علـى املعاصـي بعـدم فعلـها       )٧(

برين من اجلـزاء  والصرب على األقدار واملصائب بعدم تسخطها شوقاً إىل ما أعد للصا
 .احلسن



 

 

 ١٣٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ــ ــة الرض ــوا مبرتل ــا انزل  ــم ــانفه ــة وأم ــبحوا يف جن ــد أص )١(ق

ــان بشكروا الـذي أوىل اخلالئـق فضـله    ــوال واألرك ــب واألق )٢(القل

)٣(مع بذل جهـد يف رضـا الـرمحن   يف مجيـع أمـورهم  صحبوا التوكـل  

ــان عبدوا اإلله علـى اعتقـاد حضـوره    ــرتل اإلحس ــوءوا يف م )٤(فتب

ـ   ــان حمبـوم  انصحوا اخلليقـة يف رض ــاد واإلحس ــالعلم واإلرش )٥(ب

#  

                                     
ويرضون عنه ، يرضون عن اهللا مبا شرعه وأمر به فيفعلونه بانشراح صدر وطمأنينة نفس )١(

فمن رضى فله الرضى ومن سـخط فعليـه   (مبا قدره فيحتسبون عليها األجر والثواب 
 ).السخط

، ء على اهللا ـا وبألسنتهم بالثنا، يشكرون اهللا بقلوم باالعتراف بنعم اهللا واإلقرار ا )٢(
وجبوارهم بكفها عن املعاصي واالستعانة بنعم اهللا على طاعته فيزيـدهم مـن فضـله    

 .وإحسانه وكرمه
يعتمدون على اهللا وحده يف جلب املنافع ودفع املضار يف مجيع أمورهم فيكفـيهم مـا    )٣(

أمههم من أمور دينهم ودنياهم وجيتهدون يف فعل األسباب الـيت ـا يتوصـلون إىل    
 .املطلوب

يعبدون اهللا مع اعتقاد أنه يراهم ويسمعهم ويعلم سرهم وعالنيتهم وكأم يرونه وهذا  )٤(
كما فسره النيب صلى ) أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك(هو اإلحسان 

 .اهللا عليه وسلم بذلك يف احلديث الذي رواه مسلم
عروف ووهم عن املنكر ابتغاء رضوان اهللا تعاىل نصحوا الناس وأرشدوهم وأمروهم بامل )٥(

ونصحهم وإرشادهم عن علم ال عن جهل باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي 
 .أحسن وهذا النصح واإلرشاد من اإلحسان املوعود عليه بالثواب اجلزيل



 

 

 ١٣٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة
  

ــا ــق باجلســوم وإمن ــم يف صــحبوا اخلالئ ــاين أرواحه ــرتل فوق )١(م

)٢(طاعاتــه والتــرك للعصــيان  يتقربــون إىل املليــك بفعلـــهم  

)٣(قد فرغوها مـن سـوى الـرمحن   عزفوا القلوب عن الشـواغل كلـها  

ــزومهم  ــومهم وع ــام ومه )٤(هللا ال للخلــــق والشــــيطانحرك

٥(تفضــي إىل اخلــريات واإلحســاننعم الرفيـق لطالـب السـبل الـيت    
٤

(

#  

                                     
فـا ورجـاء   صحبتهم للناس يف الظاهر وأما قلوم فمتعلقة باهللا حمبة وإخالصا وخو )١(

  .وتوكال
يتقربون إىل اهللا تعاىل بطاعته وترك معصيته وتقربون إليه بامتثال األوامـر واجتنـاب    )٢(

وفعل الواجبات وترك احملرمات وفعل الفرائض والنوافل فيقربون منه وحيبـهم  ، النواهي
  .ويعلي منازهلم

تكون أفكار العبد ف. أي فرغوا قلوم عن مجيع ما يشغل عن اهللا ويبعد عن رضاه )٤، ٣(
يف كل ما يقرب إىل اهللا والدار اآلخرة من تصور علم وتدبر قرآن وذكر هللا حبضـور  

وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات اهللا تعـاىل  ، قلب وتفكر يف عبادة وإحسان
 .وترتيهه عن مجيع العيوب

أمرنا اهللا أن  فهؤالء هم الذين يسعد رم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سبيلهم وهم الذين )٥(
الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني (نسأله أن يهدينا طريقهم يف كل ركعة من صالتنا وهم 

فنسأل اهللا أن يهدينا صراطه املستقيم وأن جيعلنا هداة ) والصديقني والشهداء والصاحلني
 .مهتدين وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين



 

 

 ١٣٨  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  لعلماءنداء ل
ــوا دعــوة ــا معشــر العلمــاء لب ــوان ي ــى كي ــامكمو عل ــي مق تعل
ــة  ــوا هب ــاء هب ــر العلم ــا معش ــو إىل ذا اآلن  ي ــال نومكم ــد ط ق
ــان  يــا معشــر العلمــاء قومــوا قومــة ــة اإلميـ ــي كلمـ هللا تعلـ
ــان  يا معشـر العلمـاء عزمـة صـادق     ــري جبـ ــرد هللا غـ متجـ
ـ يــا معشــر العلمــاء أنــتم متلجــاً ــدين عنـ ــدثان لل ــاقم احل د تف
ــان يا معشـر العلمـاء كونـوا قـدوة     ــالم واإلحس ــاس يف اإلس للن

ــتم حجــة     ــاء أن ــا معشــر العلم للنــاس فــادعوهم إىل القــرآن  ي
ــاء إن ســكوتكم ــا معشــر العلم ــاني مــن حجــة اجلهــال كــل زم
ــاذلوا  ــاء ال تتخ ــر العلم ــا معش ــدوان  ي ــق ال الع ــاونوا يف احل وتع

ــردوا هللا ــوائكم وجتـ ــن أهـ ودعوا التنـافس يف احلطـام الفـاين   مـ
ــروا  ــدوا أن تنص ــدوا وتعاه متعاضـــدين شـــريعة الـــرمحنوتعاق

    
ــان كونوا حبيث يكون نصـب عيـونكم   ــنة اإلمي ــاب وس ــر الكت نص
ــرة اآلراء إذ ــا كثـ ــد فرقتنـ ــان  قـ ــال بره ــايعها ب ــرنا نش ص
ــق وال  ومن أجلـها صـرنا يعـادي بعضـنا     ــال ح ــا ب ــزان بعض مي
ــة  ــا مقطوع ــوة دينن ــدت أخ ــانوغ ــن اإلنس ــروف ع ــم مع والظل

    
ــه  ــا يف دينـ ــف بيننـ وعلــى التفــرق عــاب يف القــرآنواهللا ألـ
كنــا بــه يف عــزة وصــيان   عودوا بنـا لسـماحة الـدين الـذي    
ــالفكم يف ســالف األزمــان  عودوا ملا كانت عليـه مـن اهلـدى    أس
ــان  توفـــإليكمو تتطلـــع األنظـــار يف ــى اإلمي ــا عل ــد كلمتن حي



 

 

 ١٣٩  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

#  

ــوم بنصــره ــن يق ــاهللا ينصــر م ــيطان ف ــر الش ــذل ناص )١(واهللا خي

  
  اعتراف وأسف ونصيحة

  قال الشيخ مجال الـدين حيـي بـن يوسـف الصرصـري احلنبلـي       
  :رمحه اهللا تعاىل

ــا  أنا العبـد الـذي كسـب الـذنوبا     ــت يتوب ــاين أن ــدته األم وص
ى زالتـــه قلقـــاً كئيبـــاعلـــأنــا العبــد الــذي أضــحى حزينــاً
ــيباأنا العبـد املفـرط ضـاع عمـري     فلـــم أرع الشـــبيبة واملشـ
ــر تقضــى ــى عم ــا أســفى عل ــذنوبافي ــه إال الـ ــب بـ ومل أكسـ
ــات ــاجلين ممـ ــذر أن يعـ ــا  وأحـ ــرعه اللبيب ــول مص ــري ه حي
ــيبا   ويا حزنـاه مـن نشـري وحشـري     ــدان ش ــل الول ــوم جيع بي
ــميئاً   ــاً ض ــت جريان ــا قم ــليبا حإذا م ــاً س ــرف عريان ــري الط س
ــاويـا خجـاله مــن قـبح اكتســايب    ــحف العيوب ــدت الص ــا أب إذا م
ــدل  ــاب ع ــف وحس ــة موق أكــون بــه علــى نفســي حســيباوذل
ــى  ــار تلظ ــن ن ــذراه م ــا ح إذا زفـــرت وأقلقـــت القلوبـــاوي
أمـــا يـــأىن لـــك أن تتوبـــافيامن مد يف كسب اخلطايـا خطـاه  
ــد  ــب وأجهـ ــاقلع وتـ ــيبا فإأال فـ ــد مص ــل جمته ــا ك ــا رأين ن
ــاً ــا  وكــن عــن كــل فاحشــة جبان ــداماً جنيب ــري مق ــن يف اخل وك

                                     
من قصيدة الدار املنظوم يف نصرة النيب املعصوم صلى اهللا عليه وسلم للشيخ عبد الرمحن  )١(

 .بن حممد بن احلسن اجلزائري رمحه اهللا



 

 

 ١٤٠  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

#  

ــا  وال تطلــق لســـانك يف كـــالم  ــاداً وحوب ــك أحق ــر علي جي
ــت  ــل وق ــانك ك ــربح لس ــا  وال ي ــا رطيبـ ــذكر اهللا ريانـ بـ
ــل أرخــى ســدوالً ــا  وصــل إذا اللي ــن هيوب ــه تك ــحر ب وال تص
ــرباً   ــت ق ــاً إذا أوعي ــد أنس وفارقـــت املعاشـــر والنســـيباجت
ــاًَ ــا اســتطعت جتــده ري ــغيبا  وصــم م ــاً س ــت ظمآن ــا قم إذا م
ــراً   ــراً وجه ــدقاً س ــن متص ــا وك ــاً وهوب ــن مسح ــل وك وال تبخ
ــالً   ــداك ظ ــه ي ــا قدمت ــد م ــا جت ــاس الكروب ــتد بالن ــا اش إذا م
ــاء ــجايا ذا حي ــن الس ــن حس طليــق الوجــه ال شكســاً غضــوباوك

ــن ــزح وك ــوراً وال مت ــالً وق ــا  رج ــاً أديب ــمت متقي ــثري الص ك
ــاوال حتســـد وال حتقـــد وطهـــر ــنم وأن يغيبـ ــانك أن يـ لسـ
ــذا  ــل ه ــت لفع ــك إن ض حللــت مــن التقــى ريــاً خصــيبافإن

    
صـــالة مطيـــع لـــه جميبـــاوصل على املختار يف كل وقت: قلت

#  



 

 

 ١٤١  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  فصل يف ضيافة اإلخوان
ــبقا إذا صــــــديق طرقــــــا ــد سـ ــري وعـ ــن غـ مـ
ــر  ــا حضــ ــدمن مــ فلــــيس يف الــــرب خطــــرفقــ
ــا  ــرم تكلفــــ ــىوال تــــ ــام مـــا كفـ خـــري الطعـ
ــ ــأن األلفــ ــم بــ ــةة واعلــ ــقطة للكلفــــ مســــ

ــل ــوت فاحتفـــ وال تكـــن كمــــن خبــــل وإن دعـــ
ــيف ــق الضــ ــم حبــ يف شــــــتوة وصــــــيفوقــ
ــتهي  ــا يشـ ــه مـ ــل لـ ــهوسـ ــرف التفكــ ــن طــ مــ
ــرح ــا يقتــــ ــتقبحوأت مبــــ ــاللطف ال يســـ فـــ

ــول ا ــل بقـــ ــرتل ألولواعمـــ ــيف رب املـــ الضـــ
ــا ــر اإليناســــ ــاوأظهــــ ــن عباســــ وال تكــــ
ــيافة فالبشــــــر واللطافــــــة ــن الضــ ــري مــ خــ
ســــــجية األشــــــرافوخدمـــــة األضـــــياف 

ــى  ا ــرص علـ ــرورهمحـ بالبســـــط يف حضـــــورهمسـ
ــدهم  ــرا عنـ ــك دهـ وال تكــــــدر ودهــــــمال تشـ
ــالمواحلــــم عــــن اخلــــدام ــد والغــــ والعبــــ

ــا ــاءووإن أســـ  يـــروك مغضـــبا كـــي الا األدبـــ
ــاوقــــــدم اخلوانــــــا  ــرم اإلخوانــــ وأكــــ
ــي  ــن جيـ ــار مـ ــن انتظـ ــج عـ ــل اهلمــ ــذاك فعــ فــ
ــا ورد ــد رووا فيمـــ أعظــم مــا ينضــي اجلســد   وقـــ
ــر مائـــــــدة ينتظـــــــر ــن حيضــ ــها مــ بأكلــ
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 ١٤٢  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

فعــــل الكــــرمي اجلــــزلآنســـــهم يف األكـــــل 
ــديثا  ــل احلــــ ــاوأطــــ ــن حثيثــــ وال تكــــ
ــرام فاللبـــــث يف الطعـــــام  ــيم الكــ ــن شــ مــ
ــيافا ــيع األضــــ إن طلبـــــوا انصـــــرافا وشــــ
ــبوإن دعـــاك مـــن حتـــب   إىل طعــــــام فأجــــ
ــديق  ــة الصــــ فـــرض علـــى التحقيـــق  إجابــــ
ــه ــت دعوتــ ــه فــــإن أجبــ ــيج جفوتــ ــال ــ فــ
أو أحــــــد األقــــــاربوال تـــــزر بصـــــاحب 
ــك  ــث أجلسـ ــس حبيـ ــك واجلـ ــا أنسـ ــه مـ ــس بـ وأنـ
وكــــف عــــن غرامتــــهال تــــأب مــــن كرامتــــه

ــاك  ــيإيــــ ــيال الوالتثقــــ ــن ثقــــ وال تكــــ
وال تعـــب مــــا حضــــرا ال حتتقــــر مــــا أحضــــرا
ــام  ــذم للطعــــ ــام فالــــ ــادة الطغــ ــن عــ مــ

ــلشــــم مــــن أكــــلتال حت كفعــــل أهــــل اجلهــ
ــام  ــيء بالطعــ ــا جــ ــامإال لالمــ لتقـــــــــــ
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 ١٤٣  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  
  التحذير من جمالسة األشرار واحلث على جمالسة األخيار

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

نا وشبابنا املسلم ببعض ما ذكر سلفنا الصاحل رمحهـم  يسرين أن أحتف أبناء
اهللا من األشعار الرائقة واحلكم والفوائد يف التحذير من جمالسة األشرار والترغيب 
يف جمالسة األخيار راجياً من اهللا تعاىل أن جيعلين وإياهم ومجيع املسـلمني مـن   

  ..شراءاملقربني األبرار الطاهرين األخيار الناجني من جمالسة األ
  :قال ابن عبد القوي رمحه اهللا

ــد  جلـيس املـرء كتـب تفيـده    وخري  ــل مؤي ــا كفع ــا وأداب علوم
من العلماء أهـل التقـى والتسـدد   وخــالط إذا خالطــت كــل موفــق
فصاحبه دى مـن هـداه وترشـد   يفيدك من علم وينـهاك عـن هـوى   

    
رء يقتــديفــإن املــرء بــامل  وإياك واهلماز إن قمت عنه والسـفيه 

    
صالحا ألمر يا أخـا احلـزم يفسـد   اجلهل إن يرم وال تصحب احلمقى فذو

    
فإن مالك األمـر يف حسـن مقصـد   وال تطلــنب العلــم للمــال والريــاء
يليهدى بك املرء الذي بـك يقتـد  وكن عامال بـالعلم فيمـا اسـتطعته   
ــحريصا على نفـع الـورى وهـدامهو    ــل كــل خــري يف نع ــدتن يم مؤب
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 ١٤٤  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :وقال غريه
وال تصحب األردى فتردى مع الردىإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم

    
ــد  عن املرء ال تسأل واسأل عـن قرينـه   ــارن يقت ــرين باملق ــل ق يفك

  :وقال آخر
ــا  ــرا فإمن ــت ح ــارن إذا قارن ــاؤه  وق ــالفىت قرن ــزرى ب ــزين وي ي
ل قــول املــرء قــل خطــؤهإذا قــواقلل إذا ما اسـتطعت قـوال فإنـه   

  :وقال آخر
ــدرعا  ــن مت ــالتقوى وك ــك ب بلباســها فلــنعم درع الالبــس  علي
ــارس  واغرس أصـول الـرب جتـن مثارهـا     ــا للغ ــى منبت ــالرب أزك ف
ــؤانس واطلب نفيس العلـم تسـتأنس بـه    ــري م ــالب خ ــالعلم للط ف
يف العلــم أحــرص مســتفيد قــابسوال تكثرن احلرص على الدنيا وكـن 
والعلــم لإلنســان أحفــظ حــارسفاملال حيرسه الفـىت حيـث التـوى   

  :وقال أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه
ــا  ــدين كليهم ــرب الوال ــك ب ــد علي ــر األباع ــرىب وب ــر ذوي الق وب
ــد وال تصـــحنب إال تقيـــا مهـــذبا ــزا للمواع ــا منج ــا ذكي عفيف
ــا  ــرا مؤدب ــت ح ــارن إذا قارن األحـرار زيـن املشـاهد    فىت من بينوق

  :وقال أيضاً رضي اهللا عنه
ــإم  ــام ف ــاحبة للئ ــذر مص منعــوك صــفو ودادهــم وتصــنعواواح
ــس ــق يف جملـ ــدأن مبنطـ قبــل الســؤال فــإن ذلــك يشــنعال تبـ
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 ١٤٥  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

ولعلــه خــرق ســفيه أرقــع   فالصمت حيسـن كـل ظـن بـالفىت    
إن املطيـــع أبـــاه ال يتضعضـــعوأطع أبـاك بكـل مـا أوصـى بـه     

  :وقال آخر
ــذر مؤ ــه  ااح ــدنئ فإن ــاة ال الصحيح األجـرب  يكما يعد ييعدخ

ــب  واختر صـديقك واصـطفيه تفـاخرا    ــارن ينس ــرين إىل املق إن الق
  :وقال آخر

تعش سليما إذا مـا كنـت منفـردا   اهرب بنفسـك واسـتأنس بوحـدا   
ولو سكنت من خوف شـرهم غـارا  اهرب مـن النـاس مـا اسـتطعت    

  :وقال آخر
ــا  ــدة مستأنس ــرت بالوح ــد ص ــين آدم ق ــر أوالد بـ ــن شـ مـ
ــري   ــاس خ ــتالط الن ــا يف اخ ــامل  م ــياء تع ــل باألش وإال ذو اجله

  :وقال آخر
ــيئا  ــد ش ــيس يفي ــاس ل ــاء الن ســوى اهلــذيان مــن قيــل وقــاللق

ــاس  ــاء الن ــن لق ــل م ــالإال... فاقل ــالح ح ــة وص ــب معيش لكس
  :لب رضي اهللا عنه أنه قالويروى عن أمري املؤمنني علي بن أيب طا

ــل  ــا اجلهـ ــحب أخـ وإيـــــــاك وإيـــــــاهوال تصـ
ــاملرء  ــرء بــ ــاس املــ ــريقــ ــا املـ ــاه ءإذا مـ ــا شـ مـ

  :أقوال أخر
ــم   ــرون ــقى آخ ــال ويش ــقى رج ــأقوام ، يش ــاً ب ــعد اهللا أقوام   ويس

  :وقال آخر
ــه قرينــه ــح وكــل امــرء ينيبــك عن ــة واض ــر يف الربي ــك أم وذل
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 ١٤٦  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :ومما قيل
ــل ــري يف خ ــه وال خ ــون خليل ــودة باجلفــاخي ويلقــاه مــن بعــد امل

صديق صدوق صادق الوعد منصـفا سالم علـى الـدنيا إذا مل يكـن ـا    
ــذر  ــاةواح ــه  مؤاخ ــيم فإن ــا اللئ ــر املعروف ــيح وينك ــدي القب يب

  :ومما قيل
ــيم  جمالســة الســفيه ســفاهة رأي   ــة احلك ــل جمالس ــن عق وم
ــواء   ــاً س ــرين مع ــك والق ــد األفإن ــا قـ ــن األدميكمـ دمي مـ

  :ومما قيل
ــرب وما ينفع اجلربـاء قـرب صـحيحة    ــحيحة جت ــن الص ــا ولك إليه

  :وقال آخر
وال تصحب األردى فتردى مع الرديوصاحب أوىل التقوى تنل من تقـاهم 
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 ١٤٧  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة

  :وقال آخر
ــىت  ــيش ح ــذة ع ــت ل ــا تطعم صرت يف البيـت للكتـاب جليسـا   م
ــاس   ــة الن ــذل يف خمالط ــا ال ــدعهم إمن ــاف ــزا رئيس ــش عزي )١(تع

#  

                                     
وهل أفسد الناس إال الناس فكم من صاحل صار بقرناء السوء : قال ابن القيم رمحه اهللا )١(

عض عدو إال املتقني﴾ سـورة  طاحلا يكفينا قول اهللا تعاىل ﴿األخالء يومئذ بعضهم لب
﴿ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت : وقوله جل وعال ٦٧الزخرف آية 

لقد أضلين عن الذكر بعـد إذ   -ال ييا ويلىت ليتين مل أختذ فالنا خل. مع الرسول سبيال
  .٢٩-٢٧جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال﴾ سورة الفرقان آية 

على أصحابه من باليا ال تعد وال حتصى ألبسته ثوب الذنب والعار فكم جر جليس السوء 
  .ونزع منه ثوب اجلاللة واهليبة والوقار وصار بسببه وصحبته على شفا جرف من النار

هذا وأرجو اهللا تعاىل أن حيفظ علينا وعلى مجيع املسلمني ذرياتنا وأن يأخذ بنواصينا إىل احلق 
على حممد وآله وصحبه وسلم أماله الفقري إىل ربـه  إنه على كل شيء قدير وصلى اهللا 
 .واهللا ويل التوفيق.. عبد العزيز بن عبد الرمحن النشريت
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